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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa viestinnän ammattilaisten työnkuvan ja ammattiosaamisen 
kehitystä. Edellinen vastaava tutkimus on vuodelta 2015.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ProCom ry:n, Viesti ry:n ja Julkisen alan tiedottajat ry:n jäsenet ja tutkimus on 
toteutettu em. viestinnän ammattiyhteisöjen toimeksiannosta. 

Kukin järjestö vastasi oman rekisterinsä muodostamisesta ja toimitti sellaisten jäsenten yhteystiedot, joille löytyi 
sähköpostiosoite. Rekisterin koko yhteensä 4465 yhteystietoa. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin sähköposti-informoitua internetkyselyä, joka toteutettiin IRONet –
järjestelmällä 4. - 19.9.2017. 

Tutkimuskutsuja lähetettiin yhteensä 4092 kpl. Vastausaikana lähetettiin kolme muistutusviestiä. Yhteensä 
tutkimukseen vastasi 1177 alan ammattilaista (vastausprosentti 29 %).

Tutkimuksen toteutus

SFS ISO20252 Sertifioitu

Tutkimusaineisto validoidaan henkilön ja annettujen vastausten suhteen vertaamalla paneelihallintajärjestelmän ja vastausten taustatietoja keskenään, 
analysoimalla annettuja vastauksia, lomakkeen täyttöastetta sekä erinäisin loogisuustarkistuksin. 
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Profiili ja työsuhde
• Enemmistö vastaajista, eli 65 %, on ProComin jäsen. Vajaa puolet kuuluu Viesti ry:hyn ja joka kahdeksas on JAT:n jäsen. ProComin

jäsenistä runsas kolmannes on myös JAT:n sekä Viesti ry:n jäseniä.  Viestin jäsenistä runsas neljännes kuuluu myös ProComiin ja 
runsas kolmannes JAT:iin. JAT:n jäsenistä harva, alle 10 %, kuuluu muihin yhdistyksiin.

• Viestinnän ammattilaiset ovat 90-prosesttisesti naisia  ja keskimäärin 42-vuotiaita, edelleenkin. 
• Tutkimukseen vastanneet viestinnän ammattilaiset toimivat pääsääntöisesti työelämässä palkansaajina (85 %) kuten ennenkin. 

He ovat useimmiten vakituisessa työsuhteessa (84 %), mutta joka kahdeksannen työsuhde on määräaikainen. Viestin jäsenistössä 
on muita useammin määräaikaisessa työsuhteessa työskenteleviä.

• Kaksi kolmesta toimii viestintä-, markkinointi tai IR-yksikössä ja joka viides viestinnän tehtävissä osana muuta organisaatiota, näin 
muita useammin Viestin jäsenistössä.

• Viestintätehtävissä vastaajat ovat toimineet vajaa 12 vuotta.
• Koulutukseltaan noin 70 % on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Viestinnän koulutus on useimmin saatu 

korkeakoulussa tai avoimessa yliopistossa joko pää- tai sivuaineena (70 %) . Vain kolmella prosentilla ei ole mitään viestinnän 
koulutusta.

• Lähes joka toisella (45 %) tähänastinen työura on liittynyt viestintään, näin erityisesti Viestin jäsenistöllä.
• Kolme neljästä kuuluu ammattiliittoon ja joka viides työttömyyskassaan. ProComin jäsenistössä on muita enemmän vain 

työttömyyskassaan kuuluvia.
• Neljä kymmenestä työskentelee yksityisellä, joka kolmas julkisella sektorilla ja joka viides järjestössä tai säätiössä.
• Ammattinimike muita useammin on viestintä- tai tiedotuspäällikkö (25 %), viestinnän asiantuntija tai suunnittelija (17 %) tai 

tiedottaja (15 %). Tiedottajien osuus vastaajissa on nyt aiempaa pienempi ja ”muun nimikkeen” omaavia on aiempaa enemmän.

Yhteenveto (1/6)
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• Palkansaajavastaajat toimivat tyypillisesti viestintäyksikön esimiehen alaisina (44 %) kuten ennenkin.
• Nykyisessä työssään he ovat olleet vajaa viisi vuotta, eli hieman lyhyemmän ajan kuin edellisessä tutkimuksessa.
• Viestintää he tekevät valtaosin pääsääntöisesti (86 %)
• Viestintätehtävissä olevat raportoivat joko viestintäjohdolle tai oman organisaation ylimmälle johdolle.
• Viestinnän ammattilaiset päätehtäviä viestinnässä ovat sisällön tuotanto ja seuranta (63 %) ja nyt aiempaa useammin. Myös 

mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta, sisäinen viestintä, maineen ja brändin rakentaminen sekä some-
asiantuntijatehtävät ovat yleisiä.

Viestinnän asema ja resurssit organisaatiossa
• Alle sadan hengen organisaatiossa työskentelee vajaa 40 % palkansaajavastaajista, 100-500 hengen organisaatioissa vajaa 

neljännes ja yli 500 hengen organisaatioissa 40 %.
• Useimmiten viestintäyksiköissä työskentelee korkeintaan 3 henkilöä, mutta yli 10 hengen viestintäyksiöitä on joka neljännen 

vastaajan organisaatiossa. Viestintäyksiköiden henkilömäärät näyttävät kasvaneen!
• Muualla organisaatiossa niin ikään useimmiten työskentelee korkeintaan kolme viestintätehtävissä olevaa henkilöä.
• Usein miten organisaation viestintäbudjetin koko on 200 00 – 500 000 euroa. Yli miljoonan euron budjetti on  käytössä 17 %:lla ja 

näiden yritysten määrä näyttää kasvaneen.  
• Viestinnän alan kehityksen uskotaan voimakkaasti kasvavan( 68 %) ja hiipumiseen puolestaan uskoo vain 2 %. Vahvin usko 

kasvuun on ProComin jäsenillä.
• Enemmistö vastaajista kertoo, että viestinnän työtä ei ole ulkoistettu enempää kuin ennenkään. Runsas neljännes on ulkoistanut

sitä aiempaa enemmän, mutta joka kymmenes on puolestaan ulkoistamista vähentänyt. 

Yhteenveto (2/6)
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• Eniten ulkoistetaan visuaalista ilmettä ja grafiikkaa sekä teetetään käännöstöitä.
• Viestintäyksikön päälliköistä tai vastaavista runsas kolmannes osallistuu johtoryhmätyöskentelyyn täysivaltaisena jäsenenä ja

neljännes ei osallistu lainkaan.

Viestinnän mittaaminen
• Viestinnän hyödyllisimpinä mittareina pidetään sidosryhmä ja mainetutkimuksia (59 %) sekä liiketoiminnallisia tai toiminnallisia

tuloksia (49 %).

Työsuhde
• Lähes kaikilla työelämässä olevilla vastaajilla on kirjallinen työsopimus tai vastaava (97 %).
• Useimmilla noudatetaan jonkin toimialan työehtosopimusta tai julkisen alan virkaehtosopimusta. Vajaa viidennes kertoo, että 

työsuhteessa ei noudateta mitään sopimusta, mikä on aiempaa enemmän.
• Viestinnän alan oma työehtosopimus jakaa selvästi  mielipiteitä ja olennaista on, että runsas puolet ei osaa ottaa kantaa tähän 

lainkaan.
• Yleisesti ottaen normaalin työajan ylittävät tunnit saa pitää vapaina. Ylityöt korvataan neljälle kymmenestä vapaana tai rahana 

yksi yhteen. Vajaa neljännes saa korvattua TESin mukaisesti, kun taas runsas neljännes ei saa ylitöistä erilliskorvausta, mikä on 
hieman yleisempää kuin kaksi vuotta sitten.

• Joka toisessa yrityksessä ei ole järjestetty some-päivystystä ja vajaassa puolessa tarvittaessa. Usein miten some-päivystykseen
käytettyä aikaa ei korvata lainkaan tai  se korvataan vapaa-aikana.

Yhteenveto (3/6)
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• Työllisyystilanne koetaan melko hyvin turvatuksi useaksi vuodeksi eteenpäin (74 %) ja työllisyysnäkymät ovat nyt aiempaa 
paremmat.

• Kahden vuoden aikana työttömänä on ollut joka kymmenes ja työttömänä olleiden osuus on kasvanut tasaisesti vuodesta 
2009.

• Määräaikaisessa työsuhteen yhtäjaksoinen kesto on ollut keskimäärin 1 vuosi ja 8 kuukautta, kun vuonna 2015 se oli 1 vuosi 
ja 7 kuukautta. 

Työtyytyväisyys
• Aiempaa useampi eli 44 % on käynyt työpaikkahaastattelussa viimeisten 12 kuukauden aikana.
• Suorahakutoimistot ovat olleet niin ikään aiempaa aktiivisemmin kontakteissa, eli 16 % on saanut heiltä yhteyden oton.
• Uusia opintoja on puolestaan aloittanut aiempaa harvempi, eli 27 %.
• Kolmannes, eli samassa määrin kuin aiemminkin, on harkinnut siirtymistä toiselle alalle pois viestinnästä.

Viestintäkonsultit
• Vastaajista aiempaa useampi on nyt johtajana tai vanhempana konsulttina (37 %) ja runsas puolet toimii konsulttina tai 

nuorempana konsulttina.
• Asiakasvastaavana toimii seitsemän kymmenestä, mutta palkka ei ole sidottu myyntiin tai vastaavaan (93 %)
• Tyypillisesti viestintä/mainos/mediatoimiston henkilökunnan koko on 11-19 henkilöä.
• Henkilökunnan määrää on enemmistössä ko. yrityksiä lisätty viimeisten kahden vuoden aikana.

Yhteenveto (4/6)
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Osaaminen jatkossa
• Sosiaalisen median tuntemukseen ja osaamiseen sekä strategiaviestintään ja viestinnän johtamiseen aiotaan ennen kaikkea 

panostaa tulevien kahden vuoden aikana, tosin some-osaamiseen panostushalukkuus on laskenut kahden vuoden aikana. 
• Myös visuaalisen viestinnän taitoihin, integroidun markkinoinnin ymmärrykseen, muutosvalmiuteen ja sisäisen viestinnän 

koulutukseen sekä liiketoiminnan syvempään ymmärrykseen löytyy panostushalukkuutta.

Palkka
• Mediaani palkat näyttäisivät hivenen laskeneen kahden vuoden takaisesta 3 820 €:sta 3 800 €:oon.  
• Viestintä-, tiedotus- tai markkinointijohtajien mediaanipalkka oli 7 000 €, kun  muiden tehtävänimikkeiden mediaanipalkat olivat

noin 3 000 €:n ja 5 000 €:n välillä. 
• Naisten ja miesten mediaanipalkat olivat samat, eli 3 800 €.
• Pörssiyhtiöissä työskentelevien mediaanipalkat olivat korkeimmat, eli 4 600 € ja kuntasektorilla pienimmät eli 3 300 €.
• Luontaisetujen piirissä oli nyt 58 % vastaajista, eli aiempaa hieman harvempi. Luontaisetujen arvo oli keskimäärin 151 €, mikä 

sekin aiempaa pienempi.
• Kertaluonteisen tulospalkan sai aiempaa useampi, eli nyt 37 % vastaajista ja sen keskimääräinen arvo oli 3491 €, mikä oli 93 € 

pienempi kuin vuonna 2015.
• Kolmella neljästä vastaajayrityksestä ei ole käytössä optio-ohjelmaa. Kuusi prosenttia vastaajista oli mukana yrityksen optio-

ohjelmassa ja 11 %:lla se oli yrityksessä käytössä, mutta ei koskenut ko. vastaajaa. 
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Vaikuttajaviestintä
• Vaikuttajaviestintää hoitaa useimmiten joko toimitusjohtaja tai viestintäjohtaja (53 %).
• Vaikuttajaviestintään kuluu korkeintaan neljännes työpanoksesta (58 %). Yli puolet työajasta kuluu vaikuttajaviestintään vain

15 %:lla.
• Vaikuttajaviestintää tehdään joko yrityksen omin voimin (44 %), tai käyttäen apuna koti- tai ulkomaisia toimistoja (42 %). 
• Vaikuttajaviestintä kohdistuu ennen kaikkea kotimaan poliittisiin päättäjiin (78%) tai virkamiehiin (64 %).
• Lobbausrekisterin tulisi olla joka toisen vastaajan mielestä itsesäätelyyn perustuva ja vapaaehtoinen. Vapaaehtoisen rekisterin 

suosituin ylläpitäjätaho on viestintäalan järjestöt.
• Poliittisissa tehtävissä toimiville henkilöille pitäisi määritellä karenssiaika ennen lobbariksi siirtymistä ja karenssiajan pitäisi olla 

noin yksi vuosi. 

Viestinnän etiikka ja median murros
• Vastaajien ammatti-identitetti on vahvasti viestinnän ammattilaisen (90 %).
• Roolin vaihtaminen ei pääsääntöisesti ei aiheuta ristiriitatilanteita.
• Pulmatilanteissa vastaajat peilaavat toimintaansa viestinnän eettisiin sääntöihin.
• Mahdollisia eettisiä ristiriitoja ratkaistaan ennen kaikkea keskustelemalla kollegan tai esimiehen kanssa.
• Puolet kokee jossain määrin ongelmallisena sen, että sama henkilö toimii sisällöntuottajana medialle että myös 

viestinnän/markkinoinnin tehtävissä.  

Yhteenveto (6/6)
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Tutkimuksen taustatahoihin kuuluminen
Kaikki vastaajat

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %

Mihin seuraavista tämän tutkimuksen taustatahoista kuulut?
ProCom ry 65 100 37 34
Viesti ry 47 27 100 36
Julkisen alan tiedottajat (JAT) 12 6 9 100

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Rooli työelämässä

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1339

2017
n=1177

ProCom
n=764

Viesti
n=559

JAT
n=137

% % % % %

Mikä rooli sinulla on tällä hetkellä työelämässä?
Työelämässä palkansaajana 86 85 86 81 96
Työelämässä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana 4 5 6 2 -
Opiskelija 2 3 2 6 -
Työttömänä tai lomautettuna 3 3 3 5 2
Hoitovapaalla, perhevapaalla 3 2 2 3 1
Opintovapaalla 0 1 1 1 -
Eläkkeellä/työkyvyttömyyseläkkeellä 0 1 0 1 1
Vuorotteluvapaalla, muulla (palkattomalla) vapaalla 0 0 - 0 -
Sairauslomalla 0 0 0 0 -
Jokin muu 0 1 0 1 -

Kaikki vastaajat

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Työsuhde
On työelämässä palkansaajana

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1339

2017
n=996

ProCom
n=656

Viesti 
n=450

JAT 
n=132

% % % % %

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä tilannettasi?
Vakituisessa työssä 86 84 88 80 92
Määräaikaisessa työssä 13 14 11 18 8
Osa-aikatyössä 1 1 1 2 -
Freelancerina 0 0 - 0 -
Osa-aikaeläkkeellä 0 - - - -
Muu järjestely (esim. erikseen työhön kutsuttava) 0 0 0 - -

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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markkinointi- tai IR-yksikössä

Viestinnän tehtävissä osana muuta organisaatiota

Palkansaajana viestintä-,
mainos- tai mediatoimistossa

Viestinnän opetustehtävissä oppilaitoksessa

Viestintäalan yrittäjänä/ammatinharjoittajana

Tuottajana tai toimittajana kustannusyhtiössä

Muissa kuin viestintätehtävissä
(esim. johtamis- tai muissa tehtävissä)

Toimii päätoimisesti 

%

On vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa, n=980

Toimitko päätoimisesti…?
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Toimii päätoimisesti ja toimipaikan sijainti
On vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1210

2017 
n=980

ProCom 
n=648

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % % %

Toimitko päätoimisesti...?
Yrityksen tai yhteisön viestintä-, markkinointi- tai IR-yksikössä 62 66 71 61 71
Viestinnän tehtävissä osana muuta organisaatiota 19 20 13 25 24
Palkansaajana viestintä-, mainos- tai mediatoimistossa 7 7 8 8 -
Viestinnän opetustehtävissä oppilaitoksessa 1 1 1 0 1
Viestintäalan yrittäjänä/ammatinharjoittajana 4 0 0 - -
Tuottajana tai toimittajana kustannusyhtiössä 0 0 - 0 -
Muissa kuin viestintätehtävissä (esim. johtamis- tai muissa tehtävissä) 7 6 6 5 4

Missä toimipaikkasi sijaitsee?
Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 69 71 80 58 64
Muualla Uudellamaalla 3 3 3 4 5
Muualla Suomessa 28 26 16 38 31
Ulkomailla 0 0 0 0 -

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Kuinka monta vuotta toiminut viestintätehtävissä
Kaikki vastaajat

Kuinka monta vuotta olet toiminut kaiken kaikkiaan viestintätehtävissä?

Keskiarvo
2017: 11,9 vuotta
2015: 11,9 vuotta
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Kuinka monta vuotta toiminut viestintätehtävissä
Kaikki vastaajat

Jäsenyys

Kaikki n=1177 ProCom n=764 Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %

Kuinka monta vuotta olet toiminut kaiken kaikkiaan viestintätehtävissä?
Alle 2 vuotta 3 2 6 1
2-5 vuotta 21 18 27 10
6-10 vuotta 25 26 24 21
11-15 vuotta 18 20 17 20
16-20 vuotta 16 18 12 25
Yli 20 vuotta 11 11 9 21
Ei osaa sanoa 5 4 5 2
Keskiarvo 11,9 12,6 10,4 15,5

http://jat.fi/


39

31

21

17

17

15

11

3

18

3

0 20 40 60 80 100

Pääaine yliopistossa tai korkeakoulussa

Sivuaine korkeakoulussa, avoimessa yliopist. tms.

Markkinoinnin opintoja joissakin oppilaitoksissa

Jokin viestinnän johtamisen koulutusohjelma

Jokin tiedottajatutkinto

Journalismin/media-alan opintoja joissakin oppil.

Pääaine ammattikorkeakoulussa

Pääaine opistossa

Joitakin muita alaan liittyviä opintoja

Ei mitään / Ei varsinaista viestinnän koulutusta

%

Hankittu viestinnän koulutus
Kaikki vastaajat, n=1177

Minkälaista viestinnän koulutusta olet hankkinut?
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Hankittu viestinnän koulutus
Kaikki vastaajat

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1339

2017 
n=1177

ProCom
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % % %

Minkälaista viestinnän koulutusta olet hankkinut?
Pääaine yliopistossa tai korkeakoulussa 38 39 38 47 31
Sivuaine korkeakoulussa, avoimessa yliopistossa tms. 32 31 29 31 39
Markkinoinnin opintoja joissakin oppilaitoksissa 20 21 23 16 23
Jokin viestinnän johtamisen koulutusohjelma 16 17 21 11 22
Jokin tiedottajatutkinto 18 17 19 14 27
Journalismin tai yleisimmin media-alan opintoja joissakin oppilaitoksissa 15 15 15 16 16
Pääaine ammattikorkeakoulussa 9 11 11 11 7
Pääaine opistossa 3 3 3 4 5
Joitakin muita alaan liittyviä opintoja 11 18 18 16 23
En mitään / Ei varsinaista viestinnän koulutusta 6 3 3 3 1

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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%

Kaikki vastaajat, n=1177

Mistä tehtävistä siirryit aikoinaan viestinnän tehtäviin?

Mistä tehtävistä siirtyi viestinnän tehtäviin
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Mistä tehtävistä siirtyi viestinnän tehtäviin
Kaikki vastaajat

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1339

2017 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % % %

Mistä tehtävistä siirryit aikoinaan viestinnän tehtäviin?
Aloitin viestintätehtävissä opint. Jälkeen, koko työurani on liittynyt viestintään 44 45 43 51 37
Muista asiantuntijatehtävistä 12 15 16 11 22
Media-alalta 14 12 12 12 10
Myynnin ja/tai markkinoinnin tehtävistä 10 11 12 8 8
Taloushallinnon tai muista tuki-/esikuntatehtävistä 4 5 5 4 5
HR- tai HRD-tehtävistä 2 2 2 1 1
Tietohallinnon tehtävistä 1 1 1 1 4
Muulta alalta tai tehtävästä 12 11 9 12 12

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Kuulun ammattiliittoon

Kuulun pelkästään työttömyyskassaan

En kuulu ammattiliitoon enkä
työttömyyskassaan

Kaikki 2017, n=1177

Kaikki 2015, n=1339

Kaikki 2013, n=1463

Kaikki 2011, n=1378

Ammattiliiton/työttömyyskassan jäsenyys
Kaikki vastaajat

Oletko jonkin ammattiliiton/työttömyyskassan jäsen?

%

http://jat.fi/


Ammattiliiton/työttömyyskassan jäsenyys
Kaikki vastaajat

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %

Oletko jonkin ammattiliiton/työttömyyskassan jäsen?
Kuulun ammattiliittoon 76 65 98 85
Kuulun pelkästään työttömyyskassaan 19 28 1 12
En kuulu ammattiliitoon enkä työttömyyskassaan 5 7 1 2

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Demografiset taustat
Kaikki vastaajat

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %
Sukupuoli

Nainen 91 92 90 95
Mies 8 8 9 5
Muu 0 - 0 -

Ikä
Alle 31 vuotta 14 11 24 1
31-35 vuotta 14 10 19 6
36-40 vuotta 19 21 18 16
41-45 vuotta 18 21 13 20
46-50 vuotta 14 17 10 14
51-55 vuotta 11 11 8 20
55+ vuotta 10 10 8 23

Keski-ikä 42 v. 43 v. 39 v. 48 v.

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %
Peruskoulutus (ylin aste)

Peruskoulu tai vastaava 0 0 - 1
Ylioppilas / ei yo-pohjainen 
ammattitutkinto 3 2 4 1

Opistotason tutkinto 5 6 3 7
Ammattikorkeakoulututkinto / 
alempi korkeakoulututkinto 18 17 18 15

Ylempi AMK-tutkinto
(AMK-jatkotutkinto) 3 3 3 4

Ylempi korkeakoulututkinto 69 70 70 69
Jatkotutkinto 
(lisensiaatin tai tohtorin tutkinto) 2 2 2 3

Vastaajien keski-ikä 2013-2017
2017: 42 v.     2015: 42 v.     2013: 41 v.

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


TYÖPAIKKA JA TEHTÄVÄ

• Työnantaja
• Ammattinimike
• Asema organisaation viestintäyksikössä
• Kuinka kauan ollut nykyisessä toimessa
• Tekeekö viestintätehtäviä päätoimisesti vai oman toimen ohella
• Kenelle raportoi
• Päätehtävät viestinnässä 2013-2017

http://jat.fi/
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Muu yksityinen yritys

Järjestö, liitto tai säätiö

Pörssiyhtiö

Kunta tai kuntayhtymä

Valtio

Valtion liikelaitos tai valtionyhtiö

Kunnan omistama liikelaitos tai yhtiö

Muu

%

Onko työnantajasi...

Työnantaja
On työelämässä palkansaajana, n=996

http://jat.fi/


Työnantaja
On työelämässä palkansaajana

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1153

2017 
n=996

ProCom 
n=656

Viesti 
n=450

JAT 
n=132

% % % % %

Onko työnantajasi...
Muu yksityinen yritys 24 25 29 25 2
Järjestö, liitto tai säätiö 17 19 20 19 8
Pörssiyhtiö 13 17 23 10 -
Kunta tai kuntayhtymä 13 12 5 16 40
Valtio 14 12 9 11 42
Valtion liikelaitos tai valtionyhtiö 5 5 6 4 3
Kunnan omistama liikelaitos tai yhtiö 4 4 4 6 2
Muu 12 6 5 8 5

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Viestintä- tai tiedotuspäällikkö / Communications Manager
Viestinnän asiantuntija tai suunnittelija / Communications Planner

Tiedottaja / Communications Officer
Viestintä-, tiedotus- tai markkinointijohtaja / Communications and/or Marketing…

Viestintäkonsultti / Communications Consultant
Tiedotussihteeri tai viestintäassistentti / Communications Assistant or Secretary

Viestintäkoordinaattori tai viestintävastaava/ Communication Coordinator
Verkko- tai sosiaalisen median toimittaja / Verkkotuottaja tai -tiedottaja / Web or…

Markkinointipäällikkö / Marketing Manager
Projektipäällikkö / Project Manager

Toimittaja, toimitussihteeri tai tuottaja / Editor or Editorial Secretary or Producer
Toimitusjohtaja / johtaja / CEO

Sijoittajasuhdejohtaja / IR Director
Sijoittajasuhdepäällikkö / IR Manager

Sisällöntuottaja / Content Producer
Yhteisömanageri / Community Manager

Muu

Ammattinimikkeesi on...

%

Ammattinimike
On työelämässä palkansaajana, n=996

http://jat.fi/


Ammattinimike
On työelämässä palkansaajana

Kaikki vastaajat Jäsenyys
2015

n=1153
2017 

n=996
ProCom
n=656

Viesti 
n=450

JAT 
n=132

% % % % %
Ammattinimikkeesi on...

Viestintä- tai tiedotuspäällikkö / Communications Manager 25 24 29 20 23
Viestinnän asiantuntija tai suunnittelija / Communications Planner 16 17 16 20 22
Tiedottaja / Communications Officer 21 15 10 18 23
Viestintä-, tiedotus- tai markkinointijohtaja / Communications and / or Marketing Director 7 7 9 3 3
Viestintäkonsultti / Communications Consultant 5 5 6 5 -
Tiedotussihteeri tai viestintäassistentti / Communications Assistant or Secretary 5 3 2 3 4
Viestintäkoordinaattori tai viestintävastaava / Communication Coordinator 5 3 3 3 5
Verkko- tai sosiaalisen median toimittaja / Verkkotuottaja tai –tiedottaja /
Web or Social Media Editor / Officer / Producer 4 2 1 3 6

Markkinointipäällikkö / Marketing Manager 2 1 2 1 -
Projektipäällikkö / Project Manager 2 1 1 1 1
Toimittaja, toimitussihteeri tai tuottaja / Editor or Editorial Secretary or Producer 2 1 1 0 -
Toimitusjohtaja / johtaja / CEO 1 1 - 2
Sijoittajasuhdejohtaja / IR Director 0 0 0 - -
Sijoittajasuhdepäällikkö / IR Manager 0 0 0 - -
Sisällöntuottaja / Content Producer 1 0 - 0 -
Yhteisömanageri / Community Manager 0 0 0 0 -
Muu 6 19 19 19 12

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Toimin viestintäyksikön esimiehen alaisena

En toimi viestintäyksikössä vaan muualla
organisaatiossa

Vastaan yksin viestinnän tehtäväalueesta

Viestintäyksikön päällikkö, alaisia 1-3

Viestintäyksikön esimies/päällikkö, ei alaisia

Viestintäyksikön päällikkö, alaisia 4+

Johdan koko organisaatiota, en vain viestintää

%

Mikä on asemasi organisaatiosi viestintäyksikössä?

Asema organisaation viestintäyksikössä
On työelämässä palkansaajana (ei viestintä-/mainos-/mediatoimistossa), n=925

http://jat.fi/


Asema organisaation viestintäyksikössä
On työelämässä palkansaajana (ei viestintä-/mainos-/mediatoimistossa)

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1071

2017 
n=925

ProCom 
n=601

Viesti 
n=414

JAT 
n=132

% % % % %

Mikä on asemasi organisaatiosi viestintäyksikössä?
Toimin viestintäyksikön esimiehen alaisena 44 43 41 45 52
En toimi viestintäyksikössä vaan muualla organisaatiossa 19 17 15 18 17
Vastaan yksin viestinnän tehtäväalueesta 16 15 13 17 10
Viestintäyksikön päällikkö, alaisia 1-3 9 10 12 8 8
Viestintäyksikön esimies/päällikkö, ei alaisia 5 7 8 7 5
Viestintäyksikön päällikkö, alaisia 4+ 8 7 8 4 8
Johdan koko organisaatiota, en vain viestintää 2 2 1 2

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Alle vuoden

1 vuoden

2 vuotta

3 vuotta

4-5 vuotta

6-10 vuotta

Yli 10 vuotta

Ei osaa sanoa

%

Kuinka monta vuotta olet ollut nykyisessä toimessasi?

Kuinka kauan ollut nykyisessä toimessa
On työelämässä palkansaajana, n=996

Keskiarvo
4,9 vuotta

http://jat.fi/


Kuinka kauan ollut nykyisessä toimessa
On työelämässä palkansaajana

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1153

2017 
n=996

ProCom 
n=656

Viesti 
n=450

JAT 
n=132

% % % % %

Kuinka monta vuotta olet ollut nykyisessä toimessasi?
Alle vuoden 8 5 4 6 5
1 vuoden 18 20 20 21 9
2 vuotta 12 15 16 16 8
3 vuotta 13 9 10 8 10
4-5 vuotta 18 17 17 15 17
6-10 vuotta 18 20 20 19 28
Yli 10 vuotta 13 10 9 9 20
Ei osaa sanoa - 4 4 6 4

Keskiarvo, vuotta 5,2 4,9 4,7 4,7 7,3

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Päätoimisesti

Oman toimen ohella,
työstä vähintään puolet viestintää

Oman toimen ohella,
työstä alle puolet viestintää

Ei viestintätehtäviä

%

Teetkö viestintätehtäviä päätoimisesti vai oman toimen ohella?

Tekeekö viestintätehtäviä päätoimisesti vai oman toimen ohella
On työelämässä palkansaajana, n=996

http://jat.fi/


On työelämässä palkansaajana

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1153

2017 
n=996

ProCom 
n=656

Viesti 
n=450

JAT 
n=132

% % % % %

Teetkö viestintätehtäviä päätoimisesti vai oman toimen ohella?
Päätoimisesti 85 86 87 87 91
Oman toimen ohella, työstä vähintään puolet viestintää 7 7 7 7 4
Oman toimen ohella, työstä alle puolet viestintää 7 6 5 5 5
Ei viestintätehtäviä 2 1 1 1 -

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

Tekeekö viestintätehtäviä päätoimisesti vai oman toimen ohella

http://jat.fi/
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Viestintäjohdolle

Organisaationi ylimmälle johdolle

Omalle substanssiesimiehelle

Markkinointijohdolle

Henkilöstö- tai hallintojohdolle

IR-johdolle

Talousjohdolle

Lakiasiain johdolle

Muulle taholle

En kenellekään

%

Kenelle raportoi
On työelämässä palkansaajana ja on viestintätehtäviä, n=916

Kenelle raportoit?

http://jat.fi/


Kenelle raportoi
On työelämässä palkansaajana ja on viestintätehtäviä

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1135

2017 
n=916

ProCom 
n=603

Viesti 
n=416

JAT 
n=126

% % % % %

Kenelle raportoit?
Viestintäjohdolle 37 41 41 37 51
Organisaationi ylimmälle johdolle 35 36 38 35 28
Omalle substanssiesimiehelle 13 10 8 13 12
Markkinointijohdolle 4 5 5 6 1
Henkilöstö- tai hallintojohdolle 3 3 2 2 3
IR-johdolle 0 1 1 0 -
Talousjohdolle 1 1 1 0 -
Lakiasiain johdolle 0 0 - - 1
Muulle taholle 4 3 3 4 3
En kenellekään 2 1 1 1 2

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Markkinointiviestintä,
mainonta, sponsorointi

Asiakas-/jäsenviestintä

Lehtien ja julkaisujen
toimittaminen

Muutosviestintä

Yhteiskuntasuhteet,
-vaikuttaminen, lobbaus

Yhteiskunta- tai yritysvastuu,
kestävän kehityksen viestintä

Sijoittajasuhteet, talousviestintä

Jokin muu alue

Kaikki 2017, n=916
Kaikki 2015, n=1135
Kaikki 2013, n=1244

Päätehtävät viestinnässä 2013-2017 (max. 5 tärkeintä)

Mitkä seuraavista ovat päätehtäviäsi (viestinnässä)?

%

On työelämässä palkansaajana ja on viestintätehtäviä
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Sisällöntuotanto ja seuranta

Mediaviestintä ja
toimintaympäristön seuranta

Työyhteisö- / Sisäinen viestintä

Maineen ja brändin rakentaminen

Some-asiantuntijatehtävät/
yhteisömanagerointi

Viestinnän konsultointi,
-valmennus, tutkimus ja arviointi

Projekti- tai hankeviestintä

Viestinnän johtaminen

%

http://jat.fi/


Päätehtävät viestinnässä 2017 (max. 5 tärkeintä)
On työelämässä palkansaajana ja on viestintätehtäviä

Jäsenyys
Kaikki 
n=916

ProCom
n=603

Viesti 
n=416

JAT 
n=126

% % % %

Mitkä seuraavista ovat päätehtäviäsi (viestinnässä)?
Sisällöntuotanto ja seuranta 63 58 70 63
Mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta 53 54 53 57
Työyhteisö- / Sisäinen viestintä 43 43 43 44
Maineen ja brändin rakentaminen 40 43 39 32
Some-asiantuntijatehtävät/yhteisömanagerointi 39 35 45 40
Viestinnän konsultointi, viestintävalmennus, tutkimus ja arviointi 28 29 27 37
Projekti- tai hankeviestintä 28 29 26 33
Viestinnän johtaminen 25 30 20 22
Markkinointiviestintä, mainonta, sponsorointi 24 20 30 20
Asiakas-/jäsenviestintä 22 19 26 19
Lehtien ja julkaisujen toimittaminen 20 19 21 22
Muutosviestintä 20 25 16 19
Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus 11 13 7 4
Yhteiskunta- tai yritysvastuu, kestävän kehityksen viestintä 8 11 5 3
Sijoittajasuhteet, talousviestintä 5 8 2 1
Jokin muu alue 8 7 9 15

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Markkinointiviestintä,
mainonta, sponsorointi

Asiakas-/jäsenviestintä

Lehtien ja julkaisujen
toimittaminen

Muutosviestintä

Yhteiskuntasuhteet,
-vaikuttaminen, lobbaus

Yhteiskunta- tai yritysvastuu,
kestävän kehityksen viestintä

Sijoittajasuhteet, talousviestintä

Jokin muu alue

Kaikki 2017, n=916

Johtavat viestijät, n=157

Johtavien viestijöiden päätehtävät viestinnässä

Mitkä seuraavista ovat päätehtäviäsi (viestinnässä)?

%

Johtavat viestijät, n=157
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Sisällöntuotanto ja seuranta

Mediaviestintä ja
toimintaympäristön seuranta

Työyhteisö- / Sisäinen viestintä

Maineen ja brändin rakentaminen

Some-asiantuntijatehtävät/
yhteisömanagerointi

Viestinnän konsultointi,
-valmennus, tutkimus ja arviointi

Projekti- tai hankeviestintä

Viestinnän johtaminen

%

http://jat.fi/


VIESTINNÄN ASEMA JA RESURSSIT ORGANISAATIOSSA

• Organisaation palveluksessa työskentelevän henkilökunnan määrä
• Organisaation viestinnässä työskentelevän henkilökunnan määrä
• Organisaation viestintäbudjetin koko henkilöstökulut huomioituna
• Viestinnän alan kehitys tulevaisuudessa
• Viestinnän ulkoistaminen viimeisen vuoden aikana
• Mitä alueita viestinnästä ulkoistetaan eniten
• Osallistuuko liiketoiminta-/toimintastrategiasta päättävän 

johtoryhmän työskentelyyn

http://jat.fi/


Organisaation palveluksessa työskentelevän henkilökunnan määrä

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1071

2017 
n=925

ProCom
n=601

Viesti 
n=414

JAT 
n=132

% % % % %

Mikä on organisaatiosi palveluksessa työskentelevän henkilökunnan määrä?
1-9 henkeä 12 13 12 14 8
10-29 henkeä 11 10 10 11 5
30-99 henkeä 16 15 14 16 11
100-499 henkeä 23 21 21 21 29
500-999 henkeä 12 11 11 11 15
1 000-3 000 henkeä 11 13 14 12 11
3 001-8 000 henkeä 8 9 9 7 14
Yli 8 000 henkeä 6 8 8 7 8
En osaa sanoa 1 0 0 0 -

On työelämässä palkansaajana (ei viestintä-/mainos-/mediatoimistossa)

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


Organisaation viestintäyksikössä työskentelevän henkilökunnan määrä
On työelämässä palkansaajana (ei viestintä-/mainos-/mediatoimistossa)

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1071

2017 
n=925

ProCom 
n=601

Viesti 
n=414

JAT 
n=132

% % % % %

Montako henkilöä työskentelee organisaation viestintäyksikössä?
Yksi henkilö 15 12 12 11 9
2-3 henkilöä 23 21 23 22 16
4-5 henkilöä 16 15 16 16 13
6-9 henkilöä 17 15 16 13 23
10-19 henkilöä 14 16 15 13 23
20-49 henkilöä 5 6 6 5 5
50+ henkilöä 1 2 2 1 2
Ei yhtään 6 12 8 15 8
En osaa sanoa 3 2 2 2 1

http://jat.fi/


Muualla organisaatiossa viestintätehtävissä työskentelevän henkilökunnan määrä
On työelämässä palkansaajana (ei viestintä-/mainos-/mediatoimistossa)

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1071

2017 
n=925

ProCom 
n=601

Viesti 
n=414

JAT 
n=132

% % % % %

Montako henkilöä työskentelee muualla organisaatiossasi viestintätehtävissä?
Yksi henkilö 11 11 12 12 13
2-3 henkilöä 14 15 14 15 15
4-5 henkilöä 7 7 7 7 5
6-9 henkilöä 7 7 7 7 2
10-19 henkilöä 7 8 8 7 8
20-49 henkilöä 7 5 4 4 9
50+ henkilöä 4 4 4 4 6
Ei yhtään 31 34 34 36 33
En osaa sanoa 12 9 9 8 9

http://jat.fi/
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Alle 100 000 euroa

100 000 - 200 000 euroa

200 001 - 500 000 euroa

500 001 - 1 000 000 euroa

Yli 1 000 000 euroa

En osaa sanoa

Organisaation viestintäbudjetin koko henkilöstökulut huomioituna

Mikä on organisaatiosi viestintäbudjetin suuruusluokka, kun viestinnän henkilöstökulut otetaan huomioon?

%

Viestintäyksikön päällikkö/vastaa yksin/CEO (ei viestintä/mainos-/mediatoimistossa), n=316

http://jat.fi/


Organisaation viestintäbudjetin koko
On viestintäyksikön päällikkö/vastaa yksin/CEO (ei viestintä/mainos-/mediatoimistossa)

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=403

2017 
n=316

ProCom 
n=259

Viesti 
n=103

JAT 
n=36

% % % % %

Mikä on organisaatiosi viestintäbudjetin suuruusluokka, kun viestinnän henkilöstökulut otetaan huomioon?
Alle 100 000 euroa 25 15 13 19 11
100 000 - 200 000 euroa 17 13 14 12 11
200 001 - 500 000 euroa 25 23 25 27 31
500 001 - 1 000 000 euroa 11 10 10 8 8
Yli 1 000 000 euroa 9 17 17 17 14
En osaa sanoa 13 22 21 17 25

http://jat.fi/


Uskon kasvavan
68 %

Pysyvän nykyisen 
kaltaisena

29 %

Uskon hiipuvan
2 %

En osaa sanoa
1 %

Uskotko viestinnän alan tulevaisuudessa...

Viestinnän alan kehitys tulevaisuudessa
Kaikki vastaajat, n=1177

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %

Uskotko viestinnän alan tulevaisuudessa...
Kasvavan 68 71 66 53
Pysyvän nykyisen 
kaltaisena 29 27 31 45

Hiipuvan 2 2 3 2

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


Enemmän 
kuin ennen

28 %

Vähemmän 
kuin ennen

10 %

Ei muutosta 
aiempiin vuosiin

62 %

Onko viestinnän työtä organisaatiossanne ulkoistettu viimeisen vuoden aikana?

Viestinnän ulkoistaminen viimeisen vuoden aikana
Kaikki vastaajat, n=1177

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %
Onko viestinnän työtä organisaatiossanne ulkoistettu
viimeisen vuoden aikana?
Enemmän kuin ennen 28 30 26 31
Vähemmän kuin ennen 10 9 10 9
Ei muutosta aiempiin 
vuosiin 62 61 64 61

http://jat.fi/
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Visuaalista ilmettä ja grafiikkaa

Käännöstyöt

Erilaiset projektit ja kampanjat

Nettisivujen kehitys ja ylläpito

Viestinnän koulutus ja sparraus sisäisesti organis.

Tiedotepalvelut

Vastuuta sosiaalisesta mediasta

Muuta

Emme ulkoista mitään

Mitä alueita viestinnästä ulkoistetaan eniten (max. 3)

Mitä alueita viestinnästänne ulkoistetaan eniten?

%

Kaikki vastaajat, n=1177

http://jat.fi/


Mitä alueita viestinnästä ulkoistetaan eniten (max. 3)
Kaikki vastaajat, n=1177

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %

Mitä alueita viestinnästänne ulkoistetaan eniten?
Visuaalista ilmettä ja grafiikkaa 67 67 66 74
Käännöstyöt 54 57 51 54
Erilaiset projektit ja kampanjat 31 32 30 42
Nettisivujen kehitys ja ylläpito 26 27 27 13
Viestinnän koulutus ja sparraus sisäisesti organisaatiolle 23 23 22 31
Tiedotepalvelut 13 15 11 7
Vastuuta sosiaalisesta mediasta 5 5 5 1
Muuta 8 8 9 11
Emme ulkoista mitään 7 5 8 2

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


Osallistuuko liiketoiminta-/toimintastrategiasta päättävän johtoryhmän työskentelyyn

Osallistutko liiketoiminta-/toimintastrategiasta päättävän johtoryhmän työskentelyyn?

On viestintäyksikön päällikkö/vastaa yksin/CEO (ei viestintä/mainos-/mediatoimistossa), n=316

Kyllä, täysivaltaisena 
jäsenenä

37 %

Kyllä, viestinnällä 
läsnäolo-oikeus

11 %

Vain tarvittaessa 
asiantuntijana

27 %En osallistu
24 %

En osaa sanoa
1 %

http://jat.fi/


Osallistuuko liiketoiminta-/toimintastrategiasta päättävän johtoryhmän työskentelyyn
On viestintäyksikön päällikkö/vastaa yksin/CEO (ei viestintä/mainos-/mediatoimistossa)

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=403

2017 
n=316

ProCom 
n=259

Viesti 
n=103

JAT 
n=36

% % % %

Osallistutko liiketoiminta-/toimintastrategiasta päättävän johtoryhmän työskentelyyn?
Kyllä osallistun, täysivaltaisena jäsenenä 39 38 37 42 56
Kyllä osallistun, viestinnällä on läsnäolo-oikeus 11 11 10 9 8
Vain tarvittaessa asiantuntijana 31 27 29 24 11
En osallistu 18 24 24 24 22
En osaa sanoa 1 1 0 1 3

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


VIESTINNÄN MITTAAMINEN

• Hyödyllisimmät viestinnän mittarit

http://jat.fi/
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Sidosryhmä- ja mainetutkimukset

Liiketoiminnalliset tai toiminnalliset tulokset
(esim. liikevaihto ja asiakas- tai henkilöstötutk.)

Käyttäjätilastot ja muut kvantitatiiviset mittarit

Mediaosumat

Ammattilaisarviot ja -kilpailut

En osaa sanoa

Hyödyllisimmät viestinnän mittarit

Mitkä seuraavista ovat mielestäsi hyödyllisimmät viestinnän mittarit?

%

On työelämässä, n=1051

http://jat.fi/


Hyödyllisimmät viestinnän mittarit
On työelämässä, n=1051

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1210

2017 
n=1051

ProCom 
n=703

Viesti 
n=462

JAT 
n=132

% % % % %

Mitkä seuraavista ovat mielestäsi hyödyllisimmät viestinnän mittarit?
Sidosryhmä- ja mainetutkimukset 59 60 62 56 61

Liiketoiminnalliset tai toiminnalliset tulokset 49 48 52 44 36

Käyttäjätilastot ja muut kvantitatiiviset mittarit 37 40 39 42 43

Mediaosumat 26 26 24 27 27

Ammattilaisarviot ja -kilpailut 3 3 3 2 1

En osaa sanoa 5 4 2 7 9

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


TYÖSUHDE

• Kirjallinen työsopimus/nimittämiskirja tai vastaava, jossa on määritelty työ-/palvelussuhteen ehdot
• Työsuhteessa noudatetaan…
• Pitäisikö viestinnän alalle saada oma työehtosopimus
• Saako pitää vapaana normaalin työajan ylittävät työtunnit
• Ylityön korvaaminen
• Onko organisaatiossa järjestetty some-päivystys
• Korvataanko some-päivystykseen käytetty aika jotenkin
• Työllisyystilanne tulevaisuudessa nykyisessä toimessa
• Onko ollut kahden viime vuoden aikana työttömänä / lomautettuna
• Montako vuotta yhtäjaksoisesti määräaikaisuuksia 

nykyisessä työpaikassa

http://jat.fi/
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Jonkin toimialan
työehtosopimusta (TES)

Julkisen alan virkaehtosopimusta
(VES/KVTES)

Muu, esim. seurakuntien työ- ja
virkaehtosopimus (VES/KVTES)

Ei noudateta

En osaa sanoa noudatetaanko
työ-/virkaehtosopimusta

Kaikki 2017, n=977
Kaikki 2015, n=1095
Kaikki 2013, n=1178
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Kyllä

Ei

Työsuhteessa noudatetaan…

Työsopimus
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

%%

Kirjallinen työsopimus/nimittämiskirja tai vastaava, 
jossa on määritelty työ-/palvelussuhteen ehdot

http://jat.fi/


Työsuhteessa noudatetaan…
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

Jäsenyys

Kaikki
n=977

ProCom 
n=645

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % %

Noudatetaanko työsuhteessasi...
Jonkin toimialan työehtosopimusta (TES) 47 54 45 13

Julkisen alan virkaehtosopimusta (VES/KVTES) 25 15 31 79

Muu, esim. seurakuntien työ- ja virkaehtosopimus (VES/KVTES) 4 2 6 6

Ei noudateta 18 22 13 2

En osaa sanoa noudatetaanko työ-/virkaehtosopimusta 6 7 5 -

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


Kyllä
22 %

Ei
24 %

En osaa sanoa
54 %

Pitäisikö viestinnän alalle saada oma työehtosopimus
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä), n=977

Jäsenyys

Kaikki 
n=977

ProCom 
n=645

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % %

Pitäisikö viestinnän alalle saada oma työehtosopimus?
Kyllä 22 20 28 14
Ei 24 28 16 27
En osaa sanoa 54 52 56 59

http://jat.fi/


Pitäisikö viestinnän alalle saada oma työehtosopimus
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä), n=977

Jäsenyys

Kaikki 
n=977

ProCom 
n=645

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % %

Pitäisikö viestinnän alalle saada oma työehtosopimus?
Kyllä 22 20 28 14
Ei 24 28 16 27
En osaa sanoa 54 52 56 59

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/
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Kyllä, saan korvattua ne vapaa-
aikana tai rahana yksi yhteen

Kyllä, saan korvattua ne vapaa-
aikana tai rahana lain/TESin

mukaisesti

Ylitöistä ei makseta
erilliskorvausta

En osaa sanoa

Ylityön korvaaminen

Normaalin työajan ylittävät työtunnit ja ylityön korvaaminen
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä), n=977

Kyllä, 
yleensä aina

71 %

Kyllä, joskus
19 %

En
7 %

Yleensä en 
ylitä 

normaalia 
työaikaa

3 %

Saako pitää vapaana normaalin 
työajan ylittävät työtunnit

%

http://jat.fi/


Normaalin työajan ylittävät työtunnit
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1095

2017 
n=977

ProCom 
n=645

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % % %

Saatko pitää vapaana normaalin työajan ylittävät työtunnit?
Kyllä, yleensä aina 73 71 67 78 77
Kyllä, joskus 16 19 22 14 14
En 7 7 8 4 5
Yleensä en ylitä normaalia työaikaa 5 3 3 5 5

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


Ylityön korvaaminen
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1095

2017 
n=977

ProCom 
n=645

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % % %

Ylityön korvaaminen
Kyllä, saan korvattua ne vapaa-aikana tai rahana yksi yhteen 43 42 41 45 39

Kyllä, saan korvattua ne vapaa-aikana tai rahana lain/TESin mukaisesti 27 23 20 26 34

Ylitöistä ei makseta erilliskorvausta 24 27 32 20 16

En osaa sanoa 6 8 7 9 11

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/
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Kyllä, erikseen sovittu päivystys-/
varallaolokorvaus rahana

Kyllä, erikseen sovittu korvaus
vapaa-aikana

Muulla tavoin

Ei korvata mitenkään

En osaa sanoa / En tiedä

Korvataanko some-päivystykseen
käytetty aika jotenkin

Some-päivystys ja siihen käytetyn ajan korvaaminen

On järjestetty Some-päivystys, n=436

Kyllä, 
tarvittaessa

45 %

Ei
50 %

En osaa 
sanoa/

En tiedä
5 %

Onko organisaatiossa 
järjestetty some-päivystys

%

On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä), n=977

http://jat.fi/


Onko organisaatiossa järjestetty some-päivystys
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=1095

2017 
n=977

ProCom 
n=645

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % % %

Onko organisaatiossasi järjestetty some-päivystys?
Kyllä, tarvittaessa 41 45 50 37 36
Ei 53 50 45 56 64
En osaa sanoa / En tiedä 6 6 5 7 1

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


Korvataanko some-päivystykseen käytetty aika jotenkin
On järjestetty some-päivystys

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=450

2017 
n=436

ProCom 
n=325

Viesti 
n=163

JAT 
n=47

% % % % %

Korvataanko some-päivystykseen käytetty aika jotenkin?
Kyllä, saan erikseen sovitun päivystys-/varallaolokorvauksen rahana 5 6 6 4 9

Kyllä, saan erikseen sovitun korvauksen vapaa-aikana 18 16 15 20 11

Muulla tavoin 5 10 11 12 11

Ei korvata mitenkään 44 40 42 36 38

En osaa sanoa / En tiedä 28 28 25 29 34

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/
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Työllisyystilanteeni on melko hyvin
taattu useaksi vuodeksi eteenpäin

Työni jatkuminen pitempään on melko epävarmaa

Määräaikainen työsuhteeni on päättymässä

Työni loppuu todennäköisesti lähitulevaisuudessa

Olen siirtymässä eläkkeelle seuraavien
noin kahden vuoden aikana

En osaa arvioida

Kaikki 2017, n=977 Kaikki 2015, n=1095 Kaikki 2013, n=1178

Kaikki 2011, n=1178 Kaikki 2009, n=1336

Työllisyystilanne tulevaisuudessa nykyisessä toimessa 2009-2017

Työllisyystilanteesi tulevaisuudessa nykyisessä toimessasi?

%

On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

http://jat.fi/


Työllisyystilanne tulevaisuudessa nykyisessä toimessa 2017
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

Jäsenyys

Kaikki
n=977

ProCom 
n=645

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % %

Työllisyystilanteesi tulevaisuudessa nykyisessä toimessasi?
Työllisyystilanteeni on melko hyvin taattu useaksi vuodeksi eteenpäin 74 77 72 77
Työni jatkuminen pitempään on melko epävarmaa 12 11 14 8
Määräaikainen työsuhteeni on päättymässä 6 5 6 5
Työni loppuu todennäköisesti lähitulevaisuudessa 2 1 3 2
Olen siirtymässä eläkkeelle seuraavien noin kahden vuoden aikana 1 1 1 4
En osaa arvioida 6 5 5 6

http://jat.fi/
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Työttömänä

Lomautettuna

En ole ollut kumpaakaan

Kaikki 2017, n=977 Kaikki 2015, n=1095 Kaikki 2013, n=1178

Kaikki 2011, n=1178 Kaikki 2009, n=1336

Onko ollut kahden viime vuoden aikana työttömänä / lomautettuna

Oletko ollut kahden viime vuoden aikana...

On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

%

http://jat.fi/


Onko ollut kahden viime vuoden aikana työttömänä / lomautettuna
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

Jäsenyys

Kaikki
n=977

ProCom 
n=645

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % %

Oletko ollut kahden viime vuoden aikana...
Työttömänä 10 9 11 5
Lomautettuna 2 3 2 -
En ole ollut kumpaakaan 88 88 87 95

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Montako vuotta yhtäjaksoisesti määräaikaisuuksia nykyisessä työpaikassa

Montako vuotta olet yhtäjaksoisesti tehnyt nykyisessä työpaikassasi määräaikaisuuksia?

%

On määräaikaisessa työsuhteessa, n=140

Keskiarvo
1 vuosi 8 kuukautta
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Montako vuotta yhtäjaksoisesti määräaikaisuuksia nykyisessä työpaikassa
On määräaikaisessa työsuhteessa

Kaikki vastaajat Jäsenyys

2015
n=147

2017 
n=140

ProCom 
n=73

Viesti 
n=82

JAT 
n=11

% % % % %
Montako vuotta olet yhtäjaksoisesti tehnyt nykyisessä työpaikassasi määräaikaisuuksia?

Alle 7 kk 27 19 22 20 27

7-12 kk 24 24 22 26 -

1v 1kk - 1v 6kk 15 10 8 9 18

1v 7kk - 2 vuotta 7 14 14 17 9

2v 1kk - 3 vuotta 8 6 7 5 18

3v 1kk - 4 vuotta 8 4 4 - 18

4v 1kk - 5 vuotta 2 1 - 2 -

Yli 5 vuotta 5 6 7 4 -

Ei osaa/halua sanoa 3 17 16 18 9

Keskiarvo, vuotta 1v 7kk 1v 8kk 1v 10kk 1v 4kk 1v 10kk

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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TYÖTYYTYVÄISYYS

• Käynyt viimeisten 12 kk:n aikana työpaikkahaastattelussa
• Jatkanut opintoja/aloittanut uusia opintoja
• Suorahakutoimisto ottanut yhteyttä viimeisten 12 kk:n aikana
• Vakavasti harkinnut siirtymistä toiselle alalle, pois viestinnästä

http://jat.fi/
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Harkinnut siirtymistä toiselle alalle, pois viestinnästä
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä), n=977

%
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Työpaikkahaastattelut, opinnot, suorahakutoimiston yhteydenotot, 
harkinnut siirtymistä toiselle alalle
On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)

Jäsenyys
Kaikki
n=977

ProCom
n=645

Viesti 
n=440

JAT 
n=132

% % % %

Oletko käynyt viimeisten 12 kk:n aikana työpaikkahaastattelussa?
Kyllä 44 44 48 30
En 56 56 52 70

Oletko jatkanut opintoja / aloittanut uusia opintoja viimeisten 12 kk:n aikana?
Kyllä 27 26 29 27
En 73 74 71 73

Onko suorahakutoimisto ottanut sinuun yhteyttä viimeisten 12 kk:n aikana?
Kyllä 16 21 9 2
Ei 84 79 91 98

Oletko vakavasti harkinnut siirtymistä toiselle alalle, pois viestinnästä?
Kyllä 32 31 33 31
En 68 69 67 69

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla

http://jat.fi/


VIESTINTÄKONSULTIT

• Asema organisaatiossa
• Toimiiko asiakasvastaavana eli on päävastuussa asiakkuuden hoidosta ja asiakkuuteen 

liittyvästä myynnistä
• Onko osa palkasta sidottu myyntiin tai vastuulla olevien asiakkuuksien myyntikatteeseen
• Toimiston henkilöstömäärä
• Onko toimiston henkilöstöä lisätty/vähennetty viimeisten kahden vuoden aikana
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Kaikki 2017, n=71
Kaikki 2015, n=82
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Asema organisaatiossa, toiminta asiakasvastaavana, provisiopalkkaus

Onko osa palkasta sidottu myyntiin 
tai vastuulla olevien asiakkuuksien 

myyntikatteeseen

%
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69

31

70

30

67

33

0 20 40 60 80 100

Kyllä

En

Toimiiko asiakasvastaavana
(onko päävastuussa asiakkuuden hoidosta ja 

asiakkuuteen liittyvästä myynnistä)

37

54

10

30

56

13

25

69

6

0 20 40 60 80 100

Johtaja/
vanhempi
konsultti

Konsultti/
nuorempi
konsultti

Avustavat
tehtävät

Asema organisaatiossa

%%

http://jat.fi/


Asema organisaatiossa, toiminta asiakasvastaavana, provisiopalkkaus, 
toimiston henkilöstömäärä ja sen muutokset
On palkansaajana viestintä-/mainos-/mediatoimistossa

Jäsenyys
Kaikki
n=71

ProCom
n=55

Viesti 
n=36

% % %

Mikä on asemasi organisaatiossasi?
Johtaja / vanhempi konsultti 37 44 14

Konsultti / nuorempi konsultti 54 47 69

Avustavat tehtävät 10 9 17

Toimitko asiakasvastaavana eli olet päävastuussa 
asiakkuuden hoidosta ja asiakkuuteen liittyvästä myynnistä?
Kyllä 69 69 64

En 31 31 36

Kaikki vastaajat Jäsenyys
2015
n=82

2017
n=71

ProCom 
n=55

Viesti 
n=36

% % % %

Onko osa palkastasi sidottu myyntiin tai vastuullasi olevien 
asiakkuuksien myyntikatteeseen (provisiopalkkiot)?
Kyllä on, 91-100 % - - - -
Kyllä on, 81-90 % - - - -
Kyllä on, 71-80 % - - - -
Kyllä on, 61-70 % - - - -
Kyllä on, 51-60 % - - - -
Kyllä on, 41-50 % 1 - - -
Kyllä on, 31-40 % - - - -
Kyllä on, 21-30 % - 3 4 3
Kyllä on, 11-20 % - - - -
Kyllä on, 1-10 % 2 4 4 6
Ei ole 96 93 93 92

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Toimiston henkilöstömäärä

Toimiston henkilöstömäärä
On palkansaajana viestintä-/mainos-/mediatoimistossa

Onko toimiston henkilöstöä 
lisätty/vähennetty viimeisten 2 v. aikana
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Toimiston henkilöstömäärä
On palkansaajana viestintä-/mainos-/mediatoimistossa

Jäsenyys

Kaikki
n=71

ProCom 
n=55

Viesti 
n=36

% % %

Toimistonne henkilöstömäärä?
1 henkilö - - -
2-5 henkilöä 7 7 6
6-10 henkilöä 24 29 19
11-19 henkilöä 30 29 28
20-29 henkilöä 7 7 6
30-49 henkilöä 21 20 22
50+ henkilöä 11 7 19

Onko toimistonne henkilöstöä lisätty tai vähennetty viimeisten kahden vuoden aikana?
Lisätty 65 60 75
Tilanne säilynyt ennallaan 25 27 22
Vähennetty 10 13 3

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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OSAAMINEN JATKOSSA

• Osaamisalueet joihin aikoo panostaa seuraavien kahden vuoden aikana

http://jat.fi/
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Osaamisalueet joihin aikoo panostaa seuraavien 2 v. aikana 2017

Mihin seuraavista osaamisalueista aiot panostaa seuraavien kahden vuoden aikana?

%

Viestintätehtävissä toimivat palkansaajat ja yrittäjät, n=919
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2017, n=919
2015, n=1115
2013, n=1227

Osaamisalueet joihin aikoo panostaa seuraavien 2 v. aikana 2013-2017

Mihin seuraavista osaamisalueista aiot panostaa seuraavien kahden vuoden aikana?

%

Viestintätehtävissä toimivat palkansaajat ja yrittäjät
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Osaamisalueet joihin aikoo panostaa seuraavien 2 v. aikana
Viestintätehtävissä toimivat palkansaajat ja yrittäjät

Jäsenyys
Kaikki 
n=919

ProCom 
n=606

Viesti 
n=416

JAT 
n=126

% % % %

Mihin seuraavista osaamisalueista aiot panostaa seuraavien kahden vuoden aikana?
Sosiaalisen median tuntemus ja osaaminen 39 34 43 46
Strategiaviestintä ja viestinnän johtaminen 38 40 36 37
Visuaalisen viestinnän taidot 26 23 31 25
Markkinointi ja ymmärrys integroidusta markkinointiviestinnästä 21 19 23 19
Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus oman organisaation sisällä 21 23 22 25
Organisaation toiminnan / liiketoiminnan syvempi ymmärrys 20 23 18 9
Sidosryhmäsuhteet 13 15 10 11
Kriisiviestintä 12 11 12 13
Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen 11 10 11 9
Projektinhallinta 11 10 12 13
Coaching, konsulttitaidot 10 12 8 9
Lobbaus ja yhteiskuntavaikuttaminen 9 11 5 6
Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit 9 10 6 7
Suulliset ja kirjalliset viestintätaidot 9 7 12 10
Kansalaisviestintä vastuullisuusviestintä 8 8 7 7
Kansainvälinen yhteistyö 7 6 7 6
Taloudellisten tunnuslukujen tunteminen 7 8 6 2
YT-menettelyt 0 0 0 1
Jokin muu 8 7 8 14

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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VAIKUTTAJAVIESTINTÄ

• Työnantaja
• Ammattinimike
• Asema organisaation viestintäyksikössä

http://jat.fi/
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Johtavat viestijät, n=157

Jos vaikuttajaviestintä kuuluu tehtäviin, 
kuinka suuri osa työstä on sitä

%

%
0 % 4
1-25 % 54
26-50 % 16
51-75 % 8
76-100 % 6
Ei kuulu tehtäviini 13

Kuka työyhteisössä hoitaa 
ensisijaisesti vaikuttajaviestintää?
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En tiedä / En osaa sanoa

Käytetäänkö konsulttitoimistoja apuna vaikuttajaviestinnässä
Johtavat viestijät, n=157

%

Käytättekö konsulttitoimistoja apuna vaikuttajaviestinnässä?
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Mihin organisaation vaikuttajaviestintä kohdistuu ensisijaisesti
Johtavat viestijät, n=157

%

Mihin organisaatiosi (konsulteilla merkittävimmän asiakasorganisaatiosi) vaikuttajaviestintä kohdistuu ensisijaisesti?

• Elinkeino- ja työelämään, yrityksiin 
• Kotimaisiin säätiöihin 
• Mediaan 
• Pohjoismaisiin poliittisiin päättäjiin
• Teollisuudenalan analyytikot
• Toimittajat 
• Työnantajiin ja kansalaisiin yleensä 
• Ulkomaisiin yrityksiin ja jakelijoihin. 
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Lobbarirekisteri
Johtavat viestijät, n=157
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Mistä syystä lobbarirekisteriä ei tarvita
Lobbarirekisteriä ei tarvita lainkaan, n=14

• Asiakassuhteet eivät kuitenkaan voi olla avoimia, joten lista lobbareista on ihan turha. Jokainen voi sanoa, että on lobbari 
vaikkei sitten tekisikään mitään. En ymmärrä koko asiaa. Lobbaus on ihan samankaltainen duuni kuin mikä tahansa duuni. 
Toimittajatkin vaikuttavat muihin tai jokainen meistä omilla mielipiteillään omassa vaikutuspiirissä.
• Ei kaikkeen tarvita rekisteriä, normeja, kyyläystä tai mitään valtion väliintuloa. Antaa ihmisten tehdä bisnestä rauhassa.
• Ei niin ei, turhaa byrokratiaa
• EU:n avoimuusrekisteri koskee myös suomalaisia. Jos lobbari ei lobbaa EU:ssa, ei hän minusta ole silloin lobbari lainkaan. 
Työskentelen itse elinkeinoelämän palveluksessa, meidän lobbarirekisterimme löytyy verkkosivuiltamme, jonne on listattu koko 
henkilöstömme.
• Lobbarit määritelmän vaikeus
• Läpinäkyvyys pitäisi voida toteuttaa muutenkin kuin lainsäädäntöä ja byrokratiaa lisäämällä tai itsestäänselvyyksiä listaamalla. 
Esim. on itsestään selvää, että esim. (etu)järjestöjen työntekijät ja poliitikot ovat lobbareita (jos hoitavat hommansa). 
Läpinäkyvyyttä voidaan lisätä esim. niin, että virkamiehet ja poliitikot kertovat mitä tahoja ovat kuulleet tai niin että 
organisaatiot kertovat selvästi ja julkisesti kantansa.
• Olemme lobbariorganisaatio, ilmoitamme sen täysin avoimesti joka paikassa, ei ole tästä asiasta epäilystä (myöskään 
eduskunnassa).
• Sitä ei vaan tarvita. Turhanpäiväistä rekisterinpitoa.
• Suomen kokoisessa maassa ei tarvetta tälle
• En osaa sanoa (3 kpl) 
• En tiedä mikä se on (2 kpl) 
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Pitäisikö tärkeässä poliittisessa tehtävässä toimivalla olla karenssiaika 
ennen siirtymistä lobbariksi

Kyllä
50 %

Ei
26 %

En osaa sanoa
24 %

Johtavat viestijät, n=157

Pitäisikö tärkeässä poliittisessa tehtävässä (kansanedustaja, ministeri, erityisavustaja) toimivalla henkilöllä olla karenssiaika, jona aikana hän ei saa siirtyä lobbariksi?
Jos kyllä: Kuinka pitkä karenssiajan pitäisi mielestäsi olla?

Karenssiajan pitäisi olla…
Pitäisi olla karenssiaika, n=79

%
4 kk 3
6 kk 30
9 kk 4
1 vuosi (12 kk) 35
16 kk 1
2 vuotta (24 kk) 11
Yli 2 vuotta (36-60 kk) 7
Ei osaa sanoa 9
Keskiarvo, kk 13,5
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VIESTINNÄN ETIIKKA JA MEDIAN MURROS

• Työnantaja
• Ammattinimike
• Asema organisaation viestintäyksikössä
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Ammatti-identiteetti ja roolin vaihtaminen
Kaikki vastaajat, n=1177
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Ammatti-identiteetti
Kaikki vastaajat

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %

Minkä koet ammatti-identiteetiksesi?
Viestinnän ammattilainen 90 90 92 92
Journalisti 8 8 8 8
Markkinoinnin ammattilainen 15 16 14 7
Tutkija, kouluttaja tai opettaja 5 5 5 4
IR-ammattilainen 2 3 1 -
HR-ammattilainen 2 2 2 2
Muu 11 10 9 11

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %

Jos olet toiminut tai toimit useammalla kuin yhdellä edellä mainituista 
aloista, onko roolin vaihtaminen aiheuttanut ristiriitatilanteita?
Kyllä 9 9 10 5
Ei 50 52 43 45
En osaa sanoa 10 9 12 9
En ole toiminut kuin yhdellä alalla 31 30 36 42

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Minkä ammattikunnan eettisiin sääntöihin peilaat ensisijaisesti toimintaasi pulmatilanteissa?

Minkä ammattikunnan eettisiin sääntöihin peilaa ensisijaisesti 
toimintaansa pulmatilanteissa
Kaikki vastaajat, n=1177
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Minkä ammattikunnan eettisiin sääntöihin peilaa ensisijaisesti 
toimintaansa pulmatilanteissa
Kaikki vastaajat

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %

Minkä ammattikunnan eettisiin sääntöihin peilaat ensisijaisesti toimintaasi pulmatilanteissa?
Viestintä 79 80 79 86
Journalismi 11 11 12 9
Markkinointi ja mainonta 7 6 7 1
Muu 3 3 2 4

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Miten olet pyrkinyt ratkaisemaan mahdollisia eettisiä ristiriitoja?

Miten on pyrkinyt ratkaisemaan mahdollisia eettisiä ristiriitoja
Kaikki vastaajat, n=1177
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Miten on pyrkinyt ratkaisemaan mahdollisia eettisiä ristiriitoja
Kaikki vastaajat

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom 
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %

Miten olet pyrkinyt ratkaisemaan mahdollisia eettisiä ristiriitoja?
Pohtimalla itse 39 39 42 36
Keskustelemalla kollegan/kollegojen kanssa 72 74 69 76
Keskustelemalla esimiehen kanssa 50 49 48 51
Ottamalla yhteyttä järjestööni, JSN:ään tai Viestinnän 
eettiseen neuvottelukuntaan 3 4 4 2

En mitenkään 5 3 7 5

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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Onko mielestäsi ongelmallista, jos sama ihminen tuottaa sekä sisältöjä journalistiselle medialle että toimii viestinnän ja/tai markkinoinnin tehtävissä?

Onko ongelmallista, jos sama ihminen tuottaa sekä sisältöjä 
journalistiselle medialle että toimii viestinnän ja/tai markkinoinnin tehtävissä
Kaikki vastaajat, n=1177

Kyllä
8 %

Osittain
41 % Ei

43 %

En osaa sanoa
8 %

Jäsenyys

Kaikki 
n=1177

ProCom
n=764

Viesti 
n=559

JAT 
n=137

% % % %
Onko mielestäsi ongelmallista, jos sama ihminen tuottaa sekä 
sisältöjä journalistiselle medialle että toimii viestinnän ja/tai 
markkinoinnin tehtävissä?

Kyllä 8 7 10 7

Osittain 41 40 43 45

Ei 42 45 37 43

En osaa sanoa 8 8 9 5

tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 99 %:n tasolla
tulos eroaa YLÖSPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla tulos eroaa ALASPÄIN merkitsevästi kokonaistuloksesta 95 %:n tasolla
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PALKKA

• Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2017
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Mediaanipalkka ja fraktiilit – Järjestöt ja sektorit
On työelämässä, mutta ei viestintäalan yrittäjä

MEDIAANIPALKAT JA FRAKTIILIT n= Mediaani Minimi F10 F25 F75 F90 Maksimi

KAIKKI VASTAAJAT 977 3800 1240 2886 3200 4600 5700 16500

JÄRJESTÖ
ProCom ry 645 4099 1250 3150 3500 5000 6500 16500
JAT 132 3800 2485 3000 3279 4278 5250 8500
Viesti ry 440 3400 1240 2700 3000 4000 4800 8400

SEKTORI
Yksityinen sektori 407 4000 1250 3000 3500 5000 6700 16500
Julkinen sektori 324 3700 1800 2900 3200 4330 5076 8500
Järjestö, liitto tai säätiö 184 3500 1900 2800 3046 4500 5300 10000
Muu 58 3500 1240 2650 3200 3900 4700 6800

Mediaani = suuruusjärjestyksessä ko. ryhmän KESKIMMÄINEN palkka
F10 = taitepiste, jota PIENEMPIÄ palkkoja on 10 % ko. ryhmään kuuluvista
F75 = taitepiste, jota SUUREMPIA palkkoja on 25 % ko. ryhmään kuuluvista

http://jat.fi/


Mediaanipalkka – Järjestöt ja sektorit 2009-2017
On työelämässä, mutta ei viestintäalan yrittäjä

MEDIAANIPALKAT 2009-2017 2009 2011 2013 2015 2017 Muutos
2015 → 2017

KAIKKI VASTAAJAT (palkansaajat 2013-) 3515 3800 3640 3820 3800 -0,5 %

JÄRJESTÖ
ProCom ry 4000 4150 4095 4170 4099 -1,7 %
JAT 3400 3693 3800 3850 3800 -1,3 %
Viesti ry 3194 3475 3342 3400 3400 0

SEKTORI
Yksityinen sektori 4005 4139 3950 4084 4000 -2,1 %
Julkinen sektori 3300 3600 3648 3762 3700 -1,6 %
Järjestö, liitto tai säätiö 3245 3920 3555 3750 3500 -6,7 %
Viestintätoimistot (ei yrittäjät 2013) 3485 3835 3575 3668 3660 -0,2 %
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Mediaanipalkka ja fraktiilit – Ammattinimikkeet
On työelämässä, mutta ei viestintäalan yrittäjä

MEDIAANIPALKAT JA FRAKTIILIT n= Mediaani Minimi F10 F25 F75 F90 Maksimi

KAIKKI VASTAAJAT 977 3800 1240 2886 3200 4600 5700 16500
AMMATTINIMIKE

Sijoittajasuhdejohtaja / IR Director 2
Viestintä-, tiedotus- tai markkinointijohtaja / Communications and/or Marketing 
Director 69 7000 3400 5180 5800 8500 10300 16500

Toimitusjohtaja / johtaja / CEO 6 4920 4500 4500 4600 6900 8500 8500
Viestintä- tai tiedotuspäällikkö / Communications Manager 235 4500 3000 3600 4050 5100 5600 7500
Sijoittajasuhdepäällikkö / IR Manager 3
Markkinointipäällikkö / Marketing Manager 12 3950 1250 1250 3800 4480 5500 5500
Toimittaja, toimitussihteeri tai tuottaja / Editor or Editorial Secretary or Producer 8 3900 3100 3100 3800 4400 5000 5000
Viestintäkonsultti / Communications Consultant 45 3800 2496 3000 3500 4500 5000 11500
Viestinnän asiantuntija tai suunnittelija / Communications Planner 167 3591 2200 2980 3200 4000 4300 7300
Yhteisömanageri / Community Manager 3
Projektipäällikkö / Project Manager 12 3300 3000 3000 3100 4200 4623 5000
Tiedottaja / Communications Officer 143 3300 2000 2800 3000 3700 4000 4800
Verkko- tai sosiaalisen median toimittaja / Verkkotuottaja tai -tiedottaja / Web 
or Social Media Editor / Officer / Producer 20 3200 2600 2760 2970 3555 4000 4100

Viestintäkoordinaattori tai viestintävastaava/ Communication Coordinator 32 3050 1900 2550 2700 3600 3850 5076
Tiedotussihteeri tai viestintäassistentti / Communications Assistant or Secretary 24 2750 1240 1700 2500 2980 3480 3900
Sisällöntuottaja / Content Producer 2
Muu 181 3640 1500 2700 3060 4430 5260 10600
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Mediaanipalkka ja fraktiilit – Kokemus alalta ja asema viestintäyksikössä
On työelämässä, mutta ei viestintäalan yrittäjä

MEDIAANIPALKAT JA FRAKTIILIT n= Mediaani Minimi F10 F25 F75 F90 Maksimi

KAIKKI VASTAAJAT 977 3800 1240 2886 3200 4600 5700 16500

KOKEMUS VIESTINTÄTEHTÄVISTÄ
Alle 5 vuotta 170 3100 1240 2300 2765 3500 4000 6700
5-10 vuotta 316 3700 2098 2960 3240 4300 5100 11000
11-15 vuotta 195 4046 2550 3020 3500 4750 5460 15500
Yli 15 vuotta 264 4500 2485 3400 3850 5500 7800 16500

ASEMA VIESTINTÄYKSIKÖSSÄ
Yksikön päällikkö, alaisia 149 5100 1250 3700 4300 6500 8500 16500
Esimies/päällikkö, ei alaisia 65 4300 3000 3400 4000 5000 5460 9000
Johtaa koko organisaatiota 14 3700 2000 2500 3000 4600 6900 10000
Esimiehen alainen 395 3600 1240 2900 3200 4100 4900 8000
Vastaa yksin viestinnästä 130 3500 1900 2800 3000 4050 5200 11000
Toimii muualla organisaatiossa 153 3500 1500 2700 3012 4280 5020 10000
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Mediaanipalkka ja fraktiilit – Demografiset taustat
On työelämässä, mutta ei viestintäalan yrittäjä

MEDIAANIPALKAT JA FRAKTIILIT n= Mediaani Minimi F10 F25 F75 F90 Maksimi

KAIKKI VASTAAJAT 977 3800 1240 2886 3200 4600 5700 16500

SUKUPUOLI
Nainen 900 3800 1240 2900 3200 4580 5500 16500
Mies 75 3800 2000 2700 3325 5000 7000 15500

IKÄRYHMÄ
Alle 36 vuotta 263 3200 1250 2500 2886 3700 4400 5900
36-50 vuotta 522 4000 1240 3046 3500 4900 6200 16500
50+ vuotta 224 4200 2600 3200 3600 5076 6650 16500

PERUSKOULUTUS
Peruskoulu/YO/opisto 74 3700 1500 2600 3200 4500 5800 9400
AMK 171 3750 1790 2900 3200 4200 5000 9500
Ylempi AMK, korkeakoulututkinto 732 3890 1240 2900 3200 4700 5800 16500

Uusi nuori: alle 31-vuotias ja alalla max 3 vuotta 37 2699 1250 1856 2150 3000 3200 3449
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Mediaanipalkka ja fraktiilit – Päätehtävät
On työelämässä, mutta ei viestintäalan yrittäjä

MEDIAANIPALKAT JA FRAKTIILIT n= Minimi Mediaani F10 F25 F75 F90 Maksimi

KAIKKI VASTAAJAT 977 1240 3800 2886 3200 4600 5700 16500
PÄÄTEHTÄVÄ

Yhteiskunta- tai yritysvastuu, kestävän kehityksen viestintä 77 5000 2600 3300 3800 5900 8000 11500

Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus 97 4850 2200 3150 3800 5900 8400 11000

Viestinnän johtaminen 232 4800 2300 3444 4053 6000 8000 16500

Sijoittajasuhteet, talousviestintä 49 4500 3000 3400 4000 5900 9000 16500

Muutosviestintä 185 4200 2560 3246 3500 5000 6100 14000

Maineen ja brändin rakentaminen 369 4000 1250 3000 3300 5100 6800 16500

Viestinnän konsultointi, viestintävalmennus, tutkimus ja arviointi 257 3980 1500 3000 3500 4600 5800 14000

Mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta 490 3900 1700 2980 3300 4800 5900 15500

Työyhteisö- / Sisäinen viestintä 390 3800 1240 2960 3250 4500 5300 16500

Projekti- tai hankeviestintä 255 3800 1700 2950 3350 4300 5000 11500

Lehtien ja julkaisujen toimittaminen 182 3600 1800 2858 3150 4200 4800 8700

Sisällöntuotanto ja seuranta 578 3600 1250 2800 3149 4170 5000 15500

Markkinointiviestintä, mainonta, sponsorointi 219 3500 1250 2750 3000 4000 5000 16500

Some-asiantuntijatehtävät/yhteisömanagerointi 357 3500 1240 2800 3050 4080 4750 8000

Asiakas-/jäsenviestintä 201 3500 1240 2780 3020 4050 4720 7000

Jokin muu alue 77 3870 2000 2950 3250 4400 5020 8000
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AVOIMET KOMMENTIT

http://jat.fi/

TAUSTATIEDOT



Minkälaista viestinnän koulutusta olet hankkinut?

Joitakin muita alaan liittyviä opintoja, mitä?



ProCom ry:n jäsenet



· Alan täydennyskoulutusta säännöllisesti. Viime vuodet se on keskittynyt enemmänkin johtamiseen.

· AMK viestintätekniikka

· Ammatillinen perustutkinto audiovisuaalisesta viestinnästä

· Ammattikorkeakoulututkinto, pääaineena markkinointi

· Ammattiliiton koulutukset, avoimen amk:n ja yliopiston "irtokurssit"

· Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, JET viestintäpainotuksella

· Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma

· Entisen Infor-viestinnän Viestintäpäällikön koulutusohjelma. Avoimen yliopiston opinto-kokonaisuuksia.

· Eri lyhytkoulutulsia

· Erilaisia kursseja erit. Verkkoviestintään liittyen lähes vuosittain jotain

· Erilaisia kursseja ja vuosittaisia alan tapaamisia.

· Erilaisia kursseja viestinnän osa-alueilta

· Erilaisia kursseja vuosien varrella Suomessa ja ulkomailla.

· Erilaisia kursseja, esim. Kirjoittaminen, kielenhuolto, kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmat, infografiikka yms.

· Erilaisia sosiaaliseen mediaan liittyviä kursseja ja opintoja.

· Erilaisia viestinnän koulutuksia (Viesti, Procom, Infor)

· Erinäisiä kursseja ja muita opintoja skeä työssä oppimista

· Filologian opinnot yliopistossa. Yksittäisiä avoimen yliopiston kursseja viestinnän opinnoista (sisällöt samoja kuin aiemmissa filologian opinnoissa, mutta suomeksi).

· Graafisen suunnittelun opintoja, viestinnän JET-koulutus alan liittyvien tietokoneohjelmien opiskelua

· Helsingin yliopisto: viestinnän PD-koulutus

· HSO, mti, Media designer

· IADE Suomen Taideyliopistojen koul ja keh instituutti, editointi asiakaslehdessä

· Inforin (nykyisin MIF) viestintäpäällikön koulutusohjelma

· Inforin kursseja, mm.VPK ja ex-Jokon Executive Investor Education

· Inforin verkkoviestinnän koulutusohjelma & viestintäpäällikön koulutusohjelma (vielä kesken)

· Inforin Viestintpäpäällikön koulutusohjelma 2016

· Inforin viestintäpäällikkökoulutusohjelma

· Inforin Viestintäpäällikön koulutusohjelma

· Inforin VPK-kurssi

· Inforviestinnän viestintäpäällikkö-kurssi ym. Pienempiä kursseja

· ITIM Internationalin kurssi Cross Cultural Communications

· Jatkokoulutusta sekä ammatillisia kursseja ja kokonaisuuksia.

· Journalistiliiton ja viestintäalan yritysten järjestämiä lyhytkursseja.

· Kansainvälistä viestintää ja innovaatioita

· Kansanopisto

· Kansanopistossa tiedotusopin opintoja

· Kieliopinnot yliopistossa: filosofian maisteri, pääaineena suomi, sivuaineena englanti

· Kirjoittamisen opintoja, Kurjoittajaohjelman approbatur, Oriveden Opistossa

· Kouluttautumista työn ohessa

· KTT-tutkinto

· Kursseja eri tahoilla

· Kymmenisen viestinnän kurssia Inforissa

· Kääntäjä ja tulkkikoulutus FM

· Kääntäjän ja tulkin koulutukseen (Käännöstieteen laitos, FM, Tampereen yliopisto) sisältyy runsaasti suomen kielen ja kansainvälisen viestinnän opintoja. Lisäksi olen osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja seminaareihin vuosien mittaan sekä myös yrityksen sisäisiin viestintäkoulutuksiin.

· Lisäksi erinäisiä työn ohella suoritettuja tutkintoja tekstisuunnittelusta sekä viestinnästä. Myös viestinnän mentori ollut 1 vuoden käytettävissäni.

· Lisäksi lyhyitä täsmäkursseja viestinnän eri osa-alueilla

· Lisäopinnot New Yorkin yliopistossa

· Lukuisia kursseja

· Lukuisia kursseja ja itseopiskelua, työssäoppimista, ja

· Luovan kirjoittamisen kurssit, työväenopisto

· Markkinoinnin ja journalismia yliopistossa myös

· Markkinoinnin tutkinto (pääaine) ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

· Markkinointi pääaine kauppakorkeakoulussa

· Markkinointiekonomi KTM, eli kauppakorkeakoulun viesinnän opintoja sekä lyhyitä viestinnän kursseja työn ohessa.

· Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, BBA sekä tam graafisen suunnittelun puolelta

· Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, viestintäpäällikön koulutusohjelma

· Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto.

· Master of Business Administration

· Media designer, AEL:stä

· Mediamba

· Mediatutkimuksen maisteri & journalismin ja joukkoviestinnän tohtori

· Mediatutkimuksen perusteet avoimessa yliopistossa

· Mediatutkimus, kulttuuritutkinus yliopistossa (FM)

· Minun ikäluokalleni ei ollut juurikaan tarjolla viestintäalan koulutusta, piti itse luoda omat opetusohjelmat

· Mm. Procomin asiakkuuspro-koulutus. Lisäksi muita lyhyempiä koulutuksia.

· Mm. Procomin ja Scription viestintäkoulutuksia.

· Mm. Procomin koulutuksia

· Olen FM, pääaineena Englantilainen filologia, jossa erikoistuin diskurssianalyysiin, mikä nivoutuu viestinnän tehtäviin hyvin. Lisäksi olen suorittanut viestinnän opintoja sivuaineena ja viestintäkursseja työelämässä.

· Olen käynyt kansalaisopistossa indesign- ja valokuvauskurssin.

· Olen opiskellut journalistiikkaa pääaineena yliopistossa.

· Olen osallistunut esimerkiksi HY:n Palmenian ja Procomin järjestämiin yksittäisiin koulutuksiin ja koulutuskokonaisuuksiin.

· Olen valmistunut Markkinointi-instituutista MAT:iksi (Mainonnan ja markkinointiviestinnän tutkinto, suuntautuminen visualinen viestintä.

· Organisaation sisäistä ja ulkoista erityisalaviestintää turvallisuuspainotuksella (EHSQ, ydinturva, sotilaallinen)

· Organisaatioviestinnän opinnot sivuaineena ammattikorkeakoulussa, suoritan parhaillaan viestinnän maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa

· Oto-tiedottajan ja didiviestijän kurssit + useita lyhyempiä alaan liittyviä koulutuksia

· Paasikivi-opisto; 2 v tiedotustoiminnan linja  Viestinnän approbatur; Hki yliopisto  Markkinointi-instituutti; viestintä strategian toteuttajana

· Paljon täydennykoulutuksen tyyppisiä koulutuksia, mm. Yksi noin puolitoista vuotta kestänyt viestinnän suunnittelu ja johtaminen -kokonaisuus.

· Procomin koulutuksia ja kursseja sekä parin muun tahon järjestämiä päivän koulutuksia

· Procomin koulutuksia, avoimen yliopiston koulutuksia

· Procomin kurssit, kv. Viestinnän kurssit

· Procomin muutospro-koulutusohjelma ja muita viestinnän koulutuksia

· Retoriikan, argumentaation ja logiikan opintoja sekä suomen kielen opintoja kahdessa eri yliopistossa. Tutkintoni on Master of Arts: Rhetoric, Logic and Argumentation.

· Sivuaine filosofian maisterin tutkinnossa: tiedotusoppi. Viestinnän perus- ja aineopinnot suoritettu myöhemmin työn ohessa Avoimessa yliopistossa/Hgin yliopisto.

· Sivuaine yliopistossa

· Sivuaine yliopistossa.

· Sosiaalisen median myynnin ja markkinoinnin koulutus

· Sosiologia, organisaatio ja johtaminen

· Suomen kielen opinnot yliopistossa

· Suomen kieli pääaineena ja kieliasiantuntijan linja

· Suomen kieli pääaineena ja mediatutkimus sivuaineena yliopistossa

· Tekstisuunnittelijan tutkinto

· Tiedotusopista maisterin tutkinto tampereelta

· Tietomentori (Dipoli)

· Toimitusharjoittelija>toimittaja

· Tradenomi, markkinointiviestintä

· Työelämässä ollessani täydentäviä lyhytkursseja eri aiheista mm. Journalistiliiton ja SOSTE ry:n kautta.

· Työyhteisöviestijän täydennyskoulutus, Helia  VPK, Mif

· Työyhteisöviestinnän erikoistumisopinnot

· Työyhteisöviestinnän erikoistumisopinnot ammattikorkeakoulussa

· Työyhteisöviestinnän erikoistumisopinnot ammattikorkeakoulussa

· Työyhteisöviestinnän erikoistumisopinnot ja muutamia päivänmittaisia viestinnän opintoja

· Täsmäkursseja viestinnästä, esim vastuullisuusviestinnästä, vaikuttajaviestinnästä ja strategisesta viestinnän suunnittelusta.

· Täydennyskoulutuksia ja erilaisia koulutuksia, seminaareja ja työpajoja.

· Täydennyskoulutusta esim. Inforissa

· Täydennyskoulutusta maksullisilla kursseilla mm. Infor, Clients Oy, Tampereen kaupunki

· Töydennyskoulutuksena lyhyempiä kursseja eri aiheista.

· Useita Inforin viestintäkoulutuksia

· Useita Procomin ja IR-yhdistyksen tarjoamia lyhyitä koulutuksia.

· Useita viestinnän kursseja eri aihealueista.

· Valinnaisia kursseja osana ylempää korkeakoulututkintoa, Executive MBA-opintojen osana

· Valtiotiede pääaine, viestinnästä perusopintoja

· Valtiotieteen maisterin tutkinto löytyy takatastussa.

· Verkkoviestinnän ammattitutkinto

· Verkkoviestinnän diploma (2 vuotta)

· Vieraankielen opettajan tutkinto sekä käännöstieteenopintoja.

· Viestinnän kursseja sekä työnantajan että ulkopuolisen tahon järjestämänä

· Viestinnän opintoja ammattikorkeakoulussa, pääaineena liiketoiminta ja henkilöstöjohtaminen.

· Viestinnän teoriaa ja käytäntöä kulttuurin- ja kielentutkimuksen opintojen yhteydessä; luovan kirjoittamisen opintoja

· Viestintälinja kansalaisopistossa (kesto 1 vuosi)

· Viestintäpäällikön koulutusohjelma

· Viestintäpäällikön koulutusohjelma, MIF

· VPK, Infor

· VPK, viestintäpäällikön koulutusohjelma 2015 (MIF)

· VPK26

· VPK-koulutus  (MIF/Infor)

· VTM, ei viestinnän opintoja, mutta yleissivistävä pol. Hist. Pääaine on hyödyksi työssä.

· Vuorovaikutus, yhteisöllisyystyökalut

· Yksittäisiä viestinnän kursseja, mm. Somemarkkinoinyi, viestintäsuunnitelmat, jne.

· Yksittäisiä, päivän tai parin mittaisia viestinnän kursseja (mm. Verkkoviestintä, asiakalehti, kirjoittaminen ym.)

· Yksityisen tahon järjestämä tiedottajakoulutus työvoimakoulutuksena (ei johtanut tutkintoon).

· Yleinen kirjallisuus, elokuva- ja mediatutkimus, luovan kirjoittamisen koulutuksia

· Ylempi amk-tutkinto, Tradenomi, pääaineena yhteisöviestintä

· Yritysten lyhytkursseja viestinnästä, markkinointiviestinnän tä, sisälyömarkkinoinnista ym.





Viesti ry:n jäsenet



· Ael:ssä audiovisuaalista viestintää.

· Alan lyhyitä ja tiiviitä kursseja ammattitaidon ylläpitämiseksi ja päivittämiseksi, mm. Videot, some jne.

· Ammatillisia lyhytkursseja

· Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto, markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto.

· Avoimen amkn lyhytkursseja

· Digitaalisen viestinnän koulutusohjelma

· Ensimmäisenä toimittajatutkinto tampereen yliopistossa. Myöhemmin yhteisöviestinnän opinnot jyväskylän yliopistossa.

· Eri lyhytkoulutulsia

· Erilaisia kursseja erit. Verkkoviestintään liittyen lähes vuosittain jotain

· Erilaisia kursseja: sujuva kieli, valokuvaus, markkinointi, esitysteksniikka, tietotekniikka, verkkokirjoittaminen jne.

· Erilaisia viestinnän koulutuksia (viesti, procom, infor)

· Erillinen verkkoviestinnän opintokokonaisuus wercom (palmenia)

· Filosofian maisteri, pääaineena suomen kieli

· Fm (kirjallisuustiede, suomen kieli, viestintä), tradenomi (viestintä)

· Fm (pääaine suomen kieli, sivuaineena mm. Valtiotiede)

· Graafisen alan ammatillisia opintoja opistossa

· Graafisen suunnittelun tutkinto

· Inforin (nykyisin mif) viestintäpäällikön koulutusohjelma

· Itseopiskelukursseja netissä

· Jatkuvaa kouluttautumista lyhyillä kursseilla.

· Julkaisugraafikon ammattitutkinto

· Kansanopisto

· Kansanopistossa tiedotusopin opintoja

· Kieli- ja käännöstieteen opintoja, valtiotieteellisen tdk:n aineita sivuaineina.

· Kielten ja viestinnän koulutusohjelma

· Kirjoittaminen

· Kulttuurituottaja amk, sen jälkeen medianomi yamk

· Lisäksi alan koulutusta ja kursseja

· Lisäksi lyhyitä täsmäkursseja viestinnän eri osa-alueilla

· Lisäksi mm. Someen ja kirjalliseen viestintään liittyviä erillisiä kursseja.

· Lukuisia alan kursseja

· Lukuisia kursseja

· Luovan kirjoittamisen kurssi

· Luovan kirjoittamisen kurssit, työväenopisto

· Mainonnan ja yritysviestinnan tradenomi

· Markkinoinnin ja yritysviestinnän profiloituminen amk:ssa

· Markkinoinnin sivuaine yliopistossa ja suomen kieli pääaineena yliopistossa.

· Markkinoinnin tutkinto (pääaine) ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa.

· Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

· Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto.

· Mediatuotannon suuntautuminen amk:ssa, jota en koe viestinnän opiskeluksi

· Olen fm, pääaineena englantilainen filologia, jossa erikoistuin diskurssianalyysiin, mikä nivoutuu viestinnän tehtäviin hyvin. Lisäksi olen suorittanut viestinnän opintoja sivuaineena ja viestintäkursseja työelämässä.

· Olen käynyt kansalaisopistossa indesign- ja valokuvauskurssin.

· Osallistumalla yksittäisille koulutuspäiville esim. Viesti ry:n kautta

· Paasikivi-opisto; 2 v tiedotustoiminnan linja  viestinnän approbatur; hki yliopisto  markkinointi-instituutti; viestintä strategian toteuttajana

· Painoviestinnän opinnot

· Paljon täydennykoulutuksen tyyppisiä koulutuksia, mm. Yksi noin puolitoista vuotta kestänyt viestinnän suunnittelu ja johtaminen -kokonaisuus.

· Palmenian ja inforin kursseja

· Projektin johtaminen

· Pääaine yliopistossa oli suomen kieli.

· Pöivittäviä kursseja työn ohella

· Sivuaine filosofian maisterin tutkinnossa: tiedotusoppi. Viestinnän perus- ja aineopinnot suoritettu myöhemmin työn ohessa avoimessa yliopistossa/hgin yliopisto.

· Some-markkinoinnin täydennyskoulutus.

· Sosiaalisen median myynnin ja markkinoinnin koulutus

· Suomen kielen ja yleisen kielitieteen maisterikoulutus

· Suomen kielen opinnot yliopistossa

· Suomen kieli pääaineena ja kieliasiantuntijan linja

· Suomen kieli pääaineena ja mediatutkimus sivuaineena yliopistossa

· Suomen kieli pääaineena, kirjallisuus ja johtaminen sivuaineina

· Tiedeviestinnän tohtoriopiskelija

· Tiedottajan viestintätaidot -opintoja 15 ov amk-tasolla

· Tradenomi, markkinointiviestintä

· Tradenomin erikoistumisopinnot aiheena viestinä; kansainvälinen viestintä koulutus

· Tuotekehityksen eat

· Työn kautta saatua koulutusta/kursseja

· Työyhteisöviestijän täydennyskoulutus, helia  vpk, mif

· Työyhteisöviestinnän erikoistumisopinnot ja muutamia päivänmittaisia viestinnän opintoja

· Täsmäkursseja viestinnästä, esim vastuullisuusviestinnästä, vaikuttajaviestinnästä ja strategisesta viestinnän suunnittelusta.

· Täydennyskoulutuksia työn ohessa.

· Täydennyskoulutusta maksullisilla kursseilla mm. Infor, clients oy, tampereen kaupunki

· Useita pidempiä (6kk-12 kk) valmennuksia/koulutusjaksoja: digitaalisen median koulutus (täysipäiväinen, 6 kk, opintovapaa),sähköinen markkinointi, viestintäsuunnittelun valmennus,esimiestyö (1 vuosi, valmennus työn ohessa), terveysviestinnän kehittäjäkoulutus (akateemisena modulina, 6 kk, työn ohessa)

· Useita viestinnän kursseja eri aihealueista.

· Verkkoviestinnän diploma (2 vuotta)

· Verkkoviestintä/käytettävyyden ja informaatioarkkitehtuurin opintokokonaisuuksia hgin yo:ssa ja tkk.n täydennyskoulutuskeskuksessa

· Verkkoviestintäopintoja

· Viestintälinja kansalaisopistossa (kesto 1 vuosi)

· Viestintäpäällikön koulutusohjelma, mif

· Visuaalinen viestintä / medianomi amk

· Vpk, viestintäpäällikön koulutusohjelma 2015 (mif)

· Vpk26

· Yksi viestintäkurssi helsingin markkinointi-instituutissa. Muuten maisteri valtiotieteellisestä tiedekunnasta, mutta ei viestintää yliopisto-opinnoissa.

· Yksittäisiä kursseja avoimessa ammattikorkeakoulussa ja avoimessa yliopistossa. Henkilöstökoulutusta omalla ajalla ja työajalla (järjestäjänä ammattiliitto, oma organisaatio tai jokin sen yhteistyötaho)

· Yksityisen tahon järjestämä tiedottajakoulutus työvoimakoulutuksena (ei johtanut tutkintoon).

· Yliopisto-opintojen pääaine viestintää sivuava vaikka ei suoraan viestintäalalle valmistava.

· Yritysten lyhytkursseja viestinnästä, markkinointiviestinnän tä, sisälyömarkkinoinnista ym.
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· Copywriterin tutkinto

· Ensimmäisenä toimittajatutkinto Tampereen yliopistossa. Myöhemmin yhteisöviestinnän opinnot Jyväskylän yliopistossa.

· Erilaisia kursseja viestinnän osa-alueilta

· Erilaisia lyhyitä koulutuksia ja kursseja, myös palvelumuotoilun opintoja

· Erilaisia lyhyitä kursseja liittyen viestintään ja siinä käytettyihin sähköisiin välineisiin.

· Helsingin yliopisto: viestinnän PD-koulutus

· Järjestöasiantuntemuksen PD-ohjelma, Leadership in Action -ohjelma, Vaatetusalan ostotoiminta ja valikoimasuunnittelu (sis. Markkinointia), Verkkotiedotuksen erikoistumisopinnot

· Korkeakoulututkinto, pääaineena markkinointi.

· Lyhytkoulutuksia työn ohessa.

· Markkinointitukinto

· Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, viestintäpäällikön koulutusohjelma

· Medianomi AMK, graafinen suunnittelu

· Mediatutkimuksen maisteri & journalismin ja joukkoviestinnän tohtori

· Minun ikäluokalleni ei ollut juurikaan tarjolla viestintäalan koulutusta, piti itse luoda omat opetusohjelmat

· Olen suorittanut monia lyhyempiaikaisia käytännön viestintäkursseja (esim. Kirjoittamisesta, visuaalisesta viestinnästä, kriisiviestinnästä ja talousviestinnästä).

· Paasikivi-opisto; 2 v tiedotustoiminnan linja  Viestinnän approbatur; Hki yliopisto  Markkinointi-instituutti; viestintä strategian toteuttajana

· Paljon kursseja vistinnän eri näkökulmista mm. Kriisiviestintä, mediaviestintä, muutosviestintä, some.

· Palmenia:Comma/viestinnän strateginen koulutus (1v, 30 op), kaupunkimarkkinoinnin koulutus (1v),Infor/Anja Alasillan kirjoittamisen mestariluokka (1v), käytössä olevien verkkojärjestelmien, kuvankäsittelyn ja some-koulutusta vuosittain.

· Palmenian ja Inforin kursseja

· Projektin johtaminen

· Runsaasti lisäkursseja, mm. Tieddeviestintä, viestintä ja johtaminen jne jne

· Sivuaine yliopistossa.

· Tiedottajan koulutusohjelma (Infor Oy)

· Tuo sivuaine on oudosti laitettu: ette kysy ollenkaan sivuaineena yliopistossa. Muutenkin yliopisto ja korkeakoulu pitää erottaa toisistaan, sillä vain yliopistossa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon. Eli minulla sivuaine yliopistossa.

· Työyhteisöviestijän täydennyskoulutus, Helia  VPK, Mif

· Useita pidempiä (6kk-12 kk) valmennuksia/koulutusjaksoja: digitaalisen median koulutus (täysipäiväinen, 6 kk, opintovapaa),sähköinen markkinointi, viestintäsuunnittelun valmennus,esimiestyö (1 vuosi, valmennus työn ohessa), terveysviestinnän kehittäjäkoulutus (akateemisena modulina, 6 kk, työn ohessa)

· Useita viestinnän kursseja eri aihealueista.

· Viestintälinja kansalaisopistossa (kesto 1 vuosi)

· VPK-koulutus  (MIF/Infor)

· Vuosien varrella lukuisia vestintää sivuavia kursseja mm. Palmian somepro, Turun Yliopistolla sekä Humakissa mediakasvatusta. Lukuisia lyhyempiä työkalukoulutuksia (Photoshop yms.), selkokieli- ja kirjoituskusseja jne.

· Yliopistollista täydennyskoulutusta








TAUSTATIEDOT



Mistä tehtävistä siirryit aikoinaan viestinnän tehtäviin?

Muulta alalta tai tehtävästä, mistä?
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· Asiakaspalvelu

· Asiakaspalvelusta

· Asiakaspalvelutehtävistä

· Assistentin tehtävistä

· Assistentin tehtävistä

· Assistentin tehtävistä, joihin kuului verkkosivujen päivitys.

· Assistenttipohjalta

· Assistenttitehtävistä

· En ole varsinaisesti viestinnän tehtävissä.

· Freelancer-kääntäjä/kielikonsultti

· Hotelli- ja ravintola-alata

· Informaationhallinta, arkisto

· IR-johtajan tehtävistä, jotka osin toki liippaavat viestintää (talous- ja sijoittajaviestintä)

· Johdon assistentin tehtävistä

· Johdon assistentin tehtävästä

· Johdon assistentin tehtävästä

· Johdon assistentti

· Johdon assistentti

· Kansainvälisen kaupan toimialalta.

· Kansalaisjärjestön toiminnanjohtaja

· Kielten ja asiakaspalvelun kautta

· Kirjapainoalalta työnjohdon tehtävistä

· Kirjastonhoitajan ja toimittajan tehtävistä.

· Kongressinjärjestäjä, koordinaattori

· Koordinaattorin/sihteerin tehtävistä

· Kouluttajan tehtävästä samassa työpaikassa - tosin sekin ehkä oli jo viestimistä liippaavaa...

· Koulutus

· Koulutustehtävistä

· Koulutusten suunnittelusta

· Kulttuurituotannon ja projektihallinnan  tehtävistä

· Kääntäjän ja tulkin tehtävistä

· Kääntäjän tehtävistä.

· Liikkeenjohdon konsultointitehtävistä

· Löysin kutsumukseni vasta 29-vuotiaana, jolloin aloitin yhteisöviestinnän opiskelut. Sitä ennen työskentelin kenkäkaupassa myyjänä, pankissa sihteerinä ja kokeilin siipiäni freelancer-toimittajana alla vain avoimen yliopiston journalistiikan perusopinnot.

· Media / kulttuuri / elokuvateollisuus

· Olen aiemmalta koulutukseltani erikoissairaanhoitaja.

· Olen edelleen markkinoinnin tehtävissä, mutta pääosin markkinointiviestinnän siis.

· Olen tehnyt markkinointia ja viestintää koko ajan rinnakkain

· Olen toiminut saman organisaation sisällä ensin asuntosihteerinä ja vuokra-asuntopäällikkönä. Näiden töiden ohessa toimin otona lehden toimitussihteerinä että päätoimittajana ja tiedottajana. Lisäksi vastuualueena oli it-asiat. Vuonna 2011 minusta tuli virallisesti viestintäpäällikkö.

· Olen vastavalmistunut ja nyt olen hallinnollisissa tehtavissa, joihin kuuluu viestinnallisia tehtavia.

· Olin opettaja.

· Opetustehtävistä

· Opetustehtävistä

· Opintohallinnon tehtävistä

· Opintosihteeri

· Opiskelen viestintää

· Pienessä yrityksessä viestibbästä on tullut osa toimenkuvaani jo noin 7 vuotta sitten, mutta en toimi päätoimisesti viestinnän tehtävissä.

· Projektiassistentin tehtävistä

· Projektipäällikön tehtävistä.

· Projektitehtävistä

· Rahoitusalalta

· Saksan ja suomen kielen kääntäjän koulutus, työkokemuksena kansainväliset ja kielitaitoa vaativat asiakaspalvelu-myynti-markkinointi-esimiestehtävät matkailu-, ravintola-ja kaupan alalla.

· Sihteeri

· Sihteeri

· Sihteeri-assistenttitehtävistä

· Sosiaaliala

· Strategia ja kehitystehtävistä

· Suomen kielen ja viestinnän opettajan tehtävistä

· Tein lähinnä kilpailija-analyyseja ja mediaseurantaa. Sitten hommat vaihtuivat lähinnä markkinointiviestintään, puhtaasti pelkkää viestintää en ole tehnyt.

· Tein monenlaisia töitä, ja edelleen nykyinenkin työni sisältää sekä tapahtumatuotantoa että viestintää.

· Teknisen viestinnän/dokumentaation pohjalta proaesaikehityksen kautta

· Terveysalalta

· Tietopalvelualan tehtävistä

· Toimin kehittyvien markkinoiden poliittisten riskien analytiikkona samalla kun viimeistelin viestinnän alan väitöskirjaa. Tämän jälkeen olin projektisuunnittelijana muutaman kuukauden ennen siirtymistä viestintään samaan organisaatioon.

· Toimistoapulaisen/toimistosihteerin töistä

· Tutkimus

· Työskentelin aluksi viestinnän opintojeni ohella Hesburgerilla, josta siirryin aluksi sisällöntuottajaksi. Olin sisällöntuottajana useammissa pienissä firmoissa, jonka jälkeen pääsin oman alani harjoitteluun ja vastuullisempiin tehtäviin tätä kautta.

· Työskentelin viestintäalalla jo opiskeluaikanani.

· Vahinkokäsittelijä vakuutusyhtiössä

· Web-suunnittelu; joskin olen tehnyt samaa työtä myös viestinnän tittelin alla

· Yhteiskunnallisen vaikuttamisen parista

· Ylimmän johdon assistentti

· Äidinkielen ja ilmaisutaidon opettaja
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· Aloitin työurani viestintätehtävissä jonka jälkeen siirryin 10 vuodeksi media-alalle, josta palasin viestintätehtäviin.

· Asiakaspalvelu

· Asiakaspalvelusta

· Asiakaspalvelutehtävistä

· Asiakaspalvelutyöstä (ravintola-ala)

· Assistentin tehtävistä

· Assistentti tehtävistä

· Freelance-käännöstöistä

· Freetoimittajan hommat ja historia-alan jatko-opinnot.

· Hallinnolliset tehtävät

· Hotelli- ja ravintola-alalta

· Johdon assistentin tehtävistä

· Johdon assistentin tehtävästä

· Johdon assistentti

· Johdon assistentti

· Johdon assistentti

· Journalismi, media, markkinointi

· Kansalaisjärjestön toiminnanjohtaja

· Kaupan alalta

· Kaupan alalta, myynti

· Kielten ja asiakaspalvelun kautta

· Kirjastoalalta, jossa olin 15 vuotta (1. Koulutus yo-kirjastomerkonomi)

· Kirjastonhoitajan ja toimittajan tehtävistä.

· Kulttuuri- ja matkailualalta

· Kulttuurialalta

· Kulttuurialalta.

· Kulttuurituottaja

· Kulttuurituottaja

· Kustannusalalta

· Kääntäjän ja tulkin tehtävistä

· Kääntäjän tehtävistä.

· Logistiikkatehtävistä

· Matkailun alalta

· Messutyöstä

· Olen aiemmalta ammatiltani toimintaterapeutti ja tein sitä työtä 5 vuotta. Mainonnan ja yritysviestinnän tradenomi -tutkinnon jälkeen olen toiminut vain viestintätehtävissä.

· Olen edelleen markkinoinnin tehtävissä, mutta pääosin markkinointiviestinnän siis.

· Olen tällä hetkell ämuissa tehtävissä, ja toivon mukaan pääsen siirtymään viestinnän tehtäviin vuoden vaihteessa.

· Olen vasta opiskelija, hain parturi-kampaaja-opintojen jälkeen

· Olen vastavalmistunut ja nyt olen hallinnollisissa tehtavissa, joihin kuuluu viestinnallisia tehtavia.

· Olen yhä opiskelija eli en vielä siirtynyt viestinnän tehtäviin

· Opettajan työstä

· Opetusalalta

· Opintohallinnon tehtävistä

· Opiskelen viestintää

· Opiskeluaikana tein monenlaisia töitä, valmistumisen jälkeen en ole enää päässyt kiinni viestinnän alan työtehtäviin.

· Projektitehtävistä

· Päivittäistavarakaupan myyjän tehtävistä

· Rahoitusalalta

· Ravintola-ala

· Ravintola-ala

· Sihteeri

· Sihteeri- ja assistenttitehtävistä. Viestintäalan koulutusta hankittu osana yliopistotutkintoa (laaja sivuaine) työn ohessa. Työnkuva ja nimike muuttunut kouluttautumisen myötä.

· Sihteeri-assistenttitehtävistä

· Siirryin opiskelujen loppusuoralla viestintätehtävien pariin. Välissä kävin 3 vuotta tekemässä muulla tittelillä töitä ja palasin jälleen puhtaasti viestinnän pariin.

· Suorittavan työn tehtävistä projektitehtäviin, jossa osana viestintä.

· Tapahtumien järjestäjä

· Tein opintojen aikana viestinnän alan töitä. Juuri ennen kuin valmistuin, tuli firmaan yt:t ja menetin työni. Sen jälkeen en ole saanut töistä viestinnän alalta(viimeiseen 3 vuoteen). Valmistumisen jälkeen en ole siis työskennellyt viestinnän alalla ollenkaan.

· Teknisen viestinnän/dokumentaation pohjalta proaesaikehityksen kautta

· Tiedejulkaisemisen alalta.

· Toimistosihteeri

· Toimistosihteerin tehtävistä, jossa yhtenä alueena oli verkkotiedotus

· Työskentelen päivittäin ns. Yhtä aikaa graafisen suunnittelun, markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä. En ole luopunut muusta osaamisestani viestinnän vuoksi.

· Työskentelin aluksi viestinnän opintojeni ohella Hesburgerilla, josta siirryin aluksi sisällöntuottajaksi. Olin sisällöntuottajana useammissa pienissä firmoissa, jonka jälkeen pääsin oman alani harjoitteluun ja vastuullisempiin tehtäviin tätä kautta.

· Työura alkoi opintojen ohella asiakaspalvelutehtävistä

· Vaatetusala, suunnittelu

· Äidinkielen ja ilmaisutaidon opettaja
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· Aliupseerin tehtävästä

· Aloitin työurani viestintätehtävissä jonka jälkeen siirryin 10 vuodeksi media-alalle, josta palasin viestintätehtäviin.

· Asiakaspalvelu

· Asiakaspalvelutehtävästä

· Assistentin tehtävistä, joihin kuului verkkosivujen päivitys.

· Esimiestehtävistä

· Johdon assistentin tehtävistä.

· Kirjastonhoitajan ja toimittajan tehtävistä.

· Kulttuurialalta

· Kulttuurituottaja

· Olen toiminut saman organisaation sisällä ensin asuntosihteerinä ja vuokra-asuntopäällikkönä. Näiden töiden ohessa toimin otona lehden toimitussihteerinä että päätoimittajana ja tiedottajana. Lisäksi vastuualueena oli it-asiat. Vuonna 2011 minusta tuli virallisesti viestintäpäällikkö.

· Opetusalalta

· Osastosihteerin tehtävistä.

· Palvelujen kehittämistehtävistä ja koulutustehtävistä

· Sosiaalityöntekijä

· Tapahtumien järjestäjä

· Toimin assistenttina pari vuotta valmistumisen jälkeen ennen "oikeita" oman alan töitä.

· Toimin kehittyvien markkinoiden poliittisten riskien analytiikkona samalla kun viimeistelin viestinnän alan väitöskirjaa. Tämän jälkeen olin projektisuunnittelijana muutaman kuukauden ennen siirtymistä viestintään samaan organisaatioon.

· Vahinkokäsittelijä vakuutusyhtiössä






TYÖPAIKKASI JA TEHTÄVÄSI



Onko työnantajasi...

Muu, mikä?
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· En osaa sanoa

· EU

· Julkishallinnollinen organisaatio

· Julkishallinnollinen yleishyödyllinen rahasto

· Julkisoikeudellinen liikelaitos

· Julkisoikeudellinen yhteisö

· Julkisoikeudellinen yhteisö

· Julkisomisteinen oy

· Kirkko

· Kirkko

· Korkeakoulu

· Kuntien omistama, valtion rahoittama ammattikorkeakoulu oy

· Muu julkishallinnon organisaatio

· Oppilaitos

· Seurakuntayhtymä

· Seurakuntayhtymä

· Valtion tutkimuslaitos

· Viestintätoimisto, asiakkaana pörssiyhtiö

· Voittoa tavoittelematon yksityinen työnantaja.

· Yhdistys

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto. Lisäksi työskentelen freelancerina toiminimelläni.





Viesti ry:n jäsenet



· Julkishallinnollinen organisaatio

· Julkisoikeudellinen laitos

· Julkisoikeudellinen yhteisö

· Julkisoikeudellinen yhteisö (yliopisto)

· Kansainvälinem organisaatio

· Kirkko

· Kirkko

· Oppilaitos

· Osuuskunta

· Poliittinen puolue.

· Seurakunta

· Seurakunta

· Seurakunta

· Seurakunta

· Seurakunta

· Seurakunta

· Seurakunta

· Seurakunta

· Seurakunta

· Seurakuntayhtymä

· Seurakuntayhtymä

· Seurakuntayhtymä

· Työskentelen usealle työnantajalle: kahteen yksityiseen yritykseen, valtionyhtiöön ja kunnan omistamaan yhtiöön, järjestölle ja säätiölle

· Valtion tutkimuslaitos

· Valtion tutkimuslaitos.

· Viestintätoimisto, asiakkaana pörssiyhtiö

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopisto

· Yliopiston omistama yritys





JAT:n jäsenet



· Julkisoikeudellinen yhteisö

· Julkisoikeudellinen yhteisö

· Kansainvälinem organisaatio

· Seurakuntayhtymä

· Yliopisto

· Yliopisto






TYÖPAIKKASI JA TEHTÄVÄSI



Ammattinimikkeesi on...

Muu, mikä?



ProCom ry:n jäsenet



· Account Manager

· Asiakaspäällikkö

· Asiakkuusasiantuntija

· Asiakkuuspäällikkö

· Asiakkuusspesialisti

· Asiantuntija

· Asiantuntija

· Business Development Manager

· Business Intelligence Consultant

· CDO

· Change manager

· Communication and Events Coordinator / Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori

· Communications Specialist

· Communications Specialist

· Communications Specialist

· Content Manager

· Content Specialist

· COO

· Copywriter

· Country Manager

· Customer insight manager

· Customer Relations Coordinator

· Delivery Specialist

· Digitaalisen viestinnän kehityspäällikkö

· Digital channel manager

· Digital communications manager

· Digital Communicator

· Digital Planner

· Digital Strategist & Concept Designer

· Employer Brand Manager

· En toimi tällä hetkellä. Iestinnän tehtävissä. Nimike on hrd-päällikkö

· Erikoissuunnittelija

· Erityisasiantuntija

· Erityisavustaja

· Financial Communications Specialist

· Group Content Manager

· Hallintojohtaja

· Hallintopäällikkö

· Head of brand and communications

· Head of Communications

· Internal Communications Business Partner

· Internal communications specialist

· Johtaja, Vaikuttaminen

· Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet

· Johtava konsultti

· Kehittämispäällikkö

· Kehittämissuunnittelija

· Kehitysinsinööri

· Kehityspäällikkö

· Konsultti

· Konsultti

· Koulutuspäällikkö

· Kuluttajapalvelupäällikkö

· Liiketoiminnan kehittämisjohtaja

· Liiketoiminnan kehitysjohtaja

· Lippukuntakoordinaattori

· Marketing Communications & PR Manager

· Marketing Communications Manager

· Marketing Specialist

· Markkinoinnin asiantuntija

· Markkinoinnin asiantuntija

· Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

· Markkinointi- ja viestintätuottaja, älytön nimike

· Markkinointikoordinaattori

· Markkinointisuunnittelija

· Myynnin assistentti

· Myyntiassistentti

· Ohjelmakoordinaattori

· Online-tuottaja / Online Producer

· Operatiivinen johtaja

· Opettaja

· Palvelupäällikkö / Service Manager

· Professori

· Projektikoordinaattori

· Projektikoordinaattori

· Projektikoordinaattori

· Projektikoordinaattori

· Projektitutkija

· Projektitutkija

· Projektivastaava

· Ryhmäpäällikkö, viestintätiimi

· Senior Consultant

· Senior Manager, Industry Analyst Relations

· Senioriasiantuntija

· Sertifiointipalvelut

· Sisältöpäällikkö

· Sisältöpäällikkö

· Support officer

· Suunnittelija

· Suunnittelija

· Tapahtumatuottaja

· Tiiminvetäjä, ulkoinen viestintä

· Toimistoassistentti

· Toimistopäällikkö

· Toimituspäällikkö

· Toimituspäällikkö

· Tuottaja

· Tuottaja

· Tutkimusjohtaja

· Vanhempi neuvonantaja

· Vastaan yrityksen digitaalisesta kehitysohjelmasta. Tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa. Siihen kuuluu muutakin kuin markkinointi ja viestintä.

· Vastaava tiedottaja

· Vastaava viestinnän asiantuntija

· Verkkopäätoimittaja

· Verkkopäätoimittaja

· Viestinnän erityisasiantuntija

· Viestinnän harjoittelija

· Viestinnän ja markkinoinnin asiantuntija

· Viestinnän lehtori

· Viestinnän suunnittelupäällikkö

· Viestinnän tutkija ja kouluttaja

· Viestinnän yliopistonlehtori, tutkija

· Viestintä- ja HR-johtaja

· Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

· Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

· Viestintä- ja yhteyspäällikkö

· Viestintäasiantuntija Communications specialist

· Viestintäassistentti, verkkotiedottaja

· Viestintäharjoittelija

· Viestintäsihteeri

· Viestintäsuunnittelija

· Viestintävalmentaja

· Yhteiskuntasuhdepäällikkö

· Yhteiskuntasuhteiden koordinaattori

· Yhteyspäällikkö

· Yhteyspäällikkö

· Yksikön päällikkö

· Yritysvastuupäällikkö













Viesti ry:n jäsenet



· Administrative Assistant

· Aluekoordinaattori

· Asiakkuuspäällikkö ja markkinointiviestinnän asiantuntija

· Change manager

· Communication and Events Coordinator / Viestintä- ja tapahtumakoordinaattori

· Communications Specialist

· Communications Specialist

· Content Manager

· Content Marketing Specialist

· Content Specialist

· Copywriter

· Delivery Specialist

· Digital Communicator

· Digital Media Planner

· Digital Planner

· Digital Services Specialist

· Digital Story Designer

· Digital Strategist & Concept Designer

· Graafinen suunnittelija

· Graafinen suunnittelija

· Group Content Manager

· Head of brand and communications

· Internal Communications Business Partner

· Internal communications specialist

· Johdon assistetti

· Johtava konsultti

· Junior account Executive

· Järjestökoordinaattori

· Järjestösihteeri

· Järjestötiedottaja

· Konsultti

· Marketing Communications Manager

· Marketing Coordinator / Art Director

· Marketing Specialist

· Marketing Specialist

· Markkinoinnin suunnittelija

· Markkinointiassistentti

· Markkinointiassistentti

· Markkinointikoordinaattori

· Markkinointikoordinaattori

· Markkinointisihteeri

· Markkinointisuunnittelija

· Markkinointisuunnittelija

· Markkinointisuunnittelija

· Markkinointivastaava

· Myynti & markkinointi

· Ohjelmakoordinaattori

· Palvelupäällikkö / Service Manager

· Projektikoordinaattori

· Projektikoordinaattori

· Projektikoordinaattori

· Projektitutkija

· Projektitutkija

· Projektivastaava

· Public Affairs and Communications Manager

· Pääkouluttaja

· Senior Manager, Industry Analyst Relations

· Senioriasiantuntija

· Service designer & Copywriter tai Content Designer & Copywriter

· Sosiaalisen median asiantuntija

· Support officer

· Suunnittelija

· Tapahtumakoordinaattori

· Tehtävänimike vaihtuu kohta viestinnän asiantuntijasta projektipäälliköksi.

· Tekninen työntekijä

· Tiedetoimittaja

· Tiedottaja, sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnittelija, toteuttaja, tuottaja ja toimittaja

· Tietopalvelusuunnittelija

· Toiminnanjohtaja

· Toiminnanjohtaja (ja ainut työntekijä järjestössä)  Festivaalitiedottaja

· Toimistoassistentti

· Toimistosihteeri

· Toimistosihteeri

· Toimittajaharjoittelija

· Tuotepäällikkö

· Varastotyöntekijä

· Vastaava tiedottaja

· Web Manager

· Verkkopalveluasiantuntija

· Verkkopalveluasiantuntija

· Verkkopäätoimittaja

· Verkkoviestintasuunnjttelija

· Verkkoviestintäpäällikkö

· Viestinnän erityisasiantuntija

· Viestinnän harjoittelija

· Viestinnän suunnittelupäällikkö

· Viestintäasiantuntija / Communications Specialist

· Viestintäassistentti

· Viestintäharjoittelija

· Viestintäsuunnittelija

· Ylitarkastaja

· Yrityskehittäjä

· Yrityskoordinaattori





JAT:n jäsenet



· Aluekoordinaattori

· Ennakoivan ohjauksen prosessinomistaja

· Hallintojohtaja

· Julkaisusihteeri

· Markkinointi- ja viestintätuottaja, älytön nimike

· Ohjelmakoordinaattori

· Palvelupäällikkö / Service Manager

· Suunnittelija

· Vastaava graafikko

· Vastaava tiedottaja

· Vastaava tiedottaja

· Verkkoviestinnän erikoisasiantuntija

· Verkkoviestintäpäällikkö

· Viestinnän yliopistonlehtori, tutkija

· Ylitarkastaja






TYÖPAIKKASI JA TEHTÄVÄSI



Mitkä seuraavista ovat päätehtäviäsi (viestinnässä)?

Jokin muu alue, mikä?



ProCom ry:n jäsenet



· 4. Myös toiminnanuudistukseen liittyvät tehtävät organisaatiomuutoksissa   5. Kansalaisviestintä laajasti ottaen (ei vain asiakkaat)

· Analyytikkosuhteet (industry analysts, gartner, idc; jne.)

· Asiakaskokemuksen mittaaminen

· Digitaalinen viestintä

· Digitaalinen viestintä (mm. Nettisivut, intranet)

· Digitaalinen viestintä (verkkosivujen uudistusprojektit)

· Digitaalisen viestinnän ja erityisesti intranetin kehittäminen

· Digitaalisen viestinnän kehittäminen

· Digitaalisen viestinnän kehitys ja projektipäällikkönä toimiminen

· Digital workplace management (intranet, online collaboration)

· Kielenhuolto

· Kilpailijaseuranta, vaikuttajaviestintä

· Kriisiviestintä

· Kriisiviestintä ja poikkeustilanneviestintä

· Kriisiviestintä prioriteettina 1, jos laitoksilla poikkeavaa

· Kriisiviestintä, issues management

· Mainoskampanjoiden strateginen suunnittelu

· Markkinointiviestintä (ei markkinointi, mainonta)

· Nettisivujen kehittäminen ja päivittäminen

· Nettisivujen toiminnan hallinta sekä webbi-editoreiden tuki.

· Organisaation pitkäajan suunnittelu

· Päätehtäväni on viestinnän johtaminen ja kehittäminen yhdellä konsernin toimialoista.

· Sidosryhmätyöhön liittyvä viestintä.

· Strategiatyön johtaminen, organisaatiouudistusten vetäminen

· Strateginen viestintä

· Sähköisen markkinoinnin asiantuntijatehtävät

· Turvallisuusviestintä

· Työnantajamielikuvan kehittäminen

· Työnantajamielikuvan rakentaminen

· Tällä hetkellä päätyöni on vetää verkkosivu-uudistusprojektiamme. Lisäksi vastaan viestinnän hankinnoista ja sopimuksista ja teen kehittämstyötä.

· Vastuullisuusviestintä

· Verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittäminen

· Verkkopalvelun kehittäminen pääkäyttäjänä

· Verkkosivuista vastaaminen

· Verkkosivuston tekninen ylläpitp & kehittäminen

· Verkkosivut

· Verkkoviestinnän kehittäminen, muutosratkaisusuunnittelu ja testaus, yhteydenpito it-kumppaneiden kanssa

· Verkkoviestinnän koordinointi: pääkäyttäjä, päätoimittaja, ylläpitäjien kouluttaja

· Verkkoviestintä

· Verkkoviestintä  b2b markkinointi

· Verkkoviestintä (verkkosivustojen kehittäminen)

· Verkkoviestintäprojektin vetäminen

· Viestinnän suunnittelu viestintästrategia- ja -suunnitelmatasolla.

· Www-sisällöntuotanto





Viesti ry:n jäsenet



· 4. Myös toiminnanuudistukseen liittyvät tehtävät organisaatiomuutoksissa   5. Kansalaisviestintä laajasti ottaen (ei vain asiakkaat)

· Analyytikkosuhteet (industry analysts, Gartner, IDC; jne.)

· Digitaalinen viestintä ja viestintäkanavat, verkkoviestintä

· Digitaalisen viestinnän ja erityisesti intranetin kehittäminen

· Digitaalisen viestinnän kehittäminen

· Kansainväliset mediasuhteet

· Kielenhuolto

· Kielenhuolto, graafinen tuotanto, viestinnän tekninen tuki, viestintäjärjestelmien koulutus

· Kriisiviestintä

· Kriisiviestintä ja poikkeustilanneviestintä

· Mainoskampanjoiden strateginen suunnittelu

· Nettisivujen kehittäminen ja päivittäminen

· Olen vasta aloittanut uudessa tehtävässä, joten toimenkuva tarkentuu myöhemmin. Tällä hetkellä päävastuu globaalista intraprojektista

· Olisin mielelläni valinnut 6 tehtäväaluetta, sillä olen myös jäsenlehtemme päätoimittaja. Lehden kanssa paljon töitä tekee kuitenkin myös toinen viestinnän ammattilainen, joten valitsin nämä alueet, jotka ovat pääsääntöisesti minun vastuullani.

· Palvelu- ja konseptimuotoilu, sisällöntuotannon tuominen mukaan palvelumuotoilun prosesseihin

· Sidosryhmäviestintä ja verkkoviestintä

· Sidosryhmäviestintä sisältäen niin ulkoisen kuin sisäisenkin viestinnän.

· Sisäisen viestinnän kanavien kehittäminen

· Sähköisen markkinoinnin asiantuntijatehtävät

· Tapahtumajärjestelyt

· Tapahtumaviestintä

· Tiedeviestintä

· Tällä hetkellä päätyöni on vetää verkkosivu-uudistusprojektiamme. Lisäksi vastaan viestinnän hankinnoista ja sopimuksista ja teen kehittämstyötä.

· Vastuullisuusviestintä

· Verkkopalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen

· Verkkopalvelun kehittäminen

· Verkkosivuista vastaaminen

· Verkkoviestinnän kaikki osa-alueet

· Verkkoviestinnän kehittäminen

· Verkkoviestinnän kehittäminen, muutosratkaisusuunnittelu ja testaus, yhteydenpito IT-kumppaneiden kanssa

· Verkkoviestintä

· Verkkoviestintä

· Verkkoviestintä

· Verkkoviestintä

· Verkkoviestintä (verkkosivustojen kehittäminen)

· Verkkoviestintä, some , ja julkaisualustojen ylläpito.

· Viestinnän kehittäminen

· Viestintätoimenpiteiden mittaaminen

· Virkakielen kehittäminen

· Visuaalinen ilme, grafiikka, vali- ja videokuvaus, taitto





JAT:n jäsenet



· Digitaalisen viestinnän ja erityisesti intranetin kehittäminen

· Ennen kaikkea sähköisen viestinnän kehittäminen.

· Graafiset työt

· Kansainväliset mediasuhteet

· Kielenhuolto

· Sisällöntuotannon ohjaaminen

· Tapahtumat ja sidosryhmäviestintä

· Tapahtumat, liikelahjat, valokuvausjärjestelyt

· Tiedeviestintä

· Työhön kuuluu myös kansalaisviestintää ja yhteisöviestintää.

· Tällä hetkellä päätyöni on vetää verkkosivu-uudistusprojektiamme. Lisäksi vastaan viestinnän hankinnoista ja sopimuksista ja teen kehittämstyötä.

· Verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittäminen

· Verkkopalvelun kehittäminen

· Verkkoviestinnän suunnittelu ja toteutus

· Verkkoviestintä

· Verkkoviestintä

· Verkkoviestintä

· Verkkoviestintä, some , ja julkaisualustojen ylläpito.

· Videoiden toimittaminen

· Visuaalisen ilmeen johtaminen ja kehittäminen.










VIESTINNÄN ASEMA JA RESURSSIT ORGANISAATIOSSASI



Mitä alueita viestinnästänne ulkoistetaan eniten?

Muuta, mitä?



ProComin jäsenet



· Alan yrittäjänä tämä kysymys ei ole välttämättä relevantti.

· Artikkelit, uutiset

· Asiakaslehtien tuotanto

· AV-materiaalien tuotanto

· Brändäys; painettu viestintä ja materiaalit

· Ei relevantti kysymys viestintätoimistossa työskentelevälle

· Emme itse ulkoista, vaan meille ulkoistetaan (huom. Ko. Vaihtoehto puuttui)

· En ole enää ulkoistamisen vuoksi töissä.

· En ole nyt töissä missään.

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· Erilaiset materiaalit, videot, esitteet jne.

· Isompien artikkeline kirjoittaminen

· Jos tiedotepalveluihin lasketaan esim e-Pressi, niin se. Tiedotteet kirjoitetaan talon sisällä.

· Julkaisujen tekeminen, infograafit yms. Graafiset työt

· Julkaisut kuten henkilöstölehti, vuosikertomus

· Juttujen tekeminen

· Jäsenlehden tuotanto

· Kysymys ei koske minua

· Lehden sisällöntuotanto

· Lehdistötilaisuudet, lehdistömatkat, viestinnänsuunnittelu ja sparraus

· Mainonnan suunnittelu

· Markkinointi ja mainonta, sisällöntuotantoa

· Markkinointisisällöt, esim. Asiakasuutiskirjeen jutut.

· Mediaseuranta

· Mediatyö

· Meille ulkoistetaan...

· Muutosjohtamisen tuki ja sparraus

· Oamssa yrityksessäni yrittäjänä teen kaiken nämä oikeastaan itse ja olen kaikkiin näihin hankkinut koulutusta

· Olen työntön eikä minulla ole organisaatiota, johpn liittää vastaukseni.

· Olen viestintätoimistoyrittäjä. Me siis tarjoamme näitä ulkoistuspalveluja.

· Olen äitiyslomalla viestintäkonsultin työstäni, mutta teen kuitenkin oman yritykseni viestintää joten vastaan sen osalta.

· Ostamme ulkoa paketteja, joissa hankitaan osaamista esim. Kokonaan verkkopalvelun luomiseen ja samassa paketissa myös visu sekä sidosryhmäviestintää ja -markkinointia.

· Painettu lehti

· Painotyöt

· Printtilehden ja videoiden tuotanto

· Projekteja

· Sisällöntuotanto

· Sisällöntuotanto

· Sisällöntuotanto

· Sisällöntuotanto, mm. Lehtijutut.

· Sisällöntuotantoa on ulkoistettu jonkin verran freelance-kirjoittajien kautta.

· Sisältösuunnittelua ja toteutusta

· Taittotyötä

· Tapahtumatuottamista

· Tarjoamme itse viestinnän ulkoistuspalveluita asiakkaillemme

· Tutkimuspalvelut

· Työskentelen viestintätoimistossa, joten kysymys on epärelevantti.

· Tällä hetkellä satunnaisesti ulkoistamme mitä itse emme ehdi tehdä esim taittotöitä, käännöstöitä ja freelancereiden käyttöälehtijutuissa ja kuvaamisessa.

· Valo- ja videokuvaus

· Valokuvaus

· Vastuuraportti, vuosikertomus  - Edunvalvonta  - Visuaaliset materiaalit  Enemmän kuin ulkoistamista on kyllä konsultoinnin ja sparrauksen ostamista (lobbaus) ja projektiluontoisten suoritteiden ostamista

· Verkkosivu-uudistukseen liittyvä sovelluskehitys

· Verkkouutisten kirjoittaminen

· Videoiden teko

· Videot

· Videot

· Videot

· Videot

· Videotuotannot

· Videotuotanto

· Videotuotanto

· Videotuotanto

· Viestinnän sisällöntuotanto

· Viestintätoimistona ostamme valokuvia kuvaajilta, joskus myös videokuvausta jos omat graafikot eivät ehdi.

· Viestintäyksikkö lakkautetaan ja kaikki sen työntekijät on irtisanottu. Johtoryhmä ottaa sisäisen viestinnän vastuulleen, markkinointi ostetaan ulkoa.

· Vuosikertomuksen tekeminen

· Vuosikertomus

· Yritys, jossa työskentelen, on kasvumarkkinoinnin konsultointiyritys.





Viesti ry:n jäsenet



· AV-materiaalien tuotanto

· Brändäys; painettu viestintä ja materiaalit

· En ole nyt töissä missään.

· En ole tällä hetkellä töissä organisaatiossa

· En ole töissä.

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· En osaa vastata

· En tiedä, olen työtön.

· En tiedä.

· En työskentele viestinnässä

· Erilaiset materiaalit, videot, esitteet jne.

· Julkaisujen taittoa

· Julkaisujen taittotyöt

· Julkaisujen teko

· Julkaisujen tuotanto

· Julkaisut kuten henkilöstölehti, vuosikertomus

· Kysymys ei koske minua

· Lehden taitto sekä digilehden ylläpito

· Lehdessä käytetään jonkin verran freelancetoimittajia.

· Lehdistötilaisuudet, lehdistömatkat, viestinnänsuunnittelu ja sparraus

· Mainostilan ostaminen ulkopuolisista uutiskirjeistä (verrattuna osoitteiden keräämiseen ja mainonta omille osoitteistoille)

· Mediakontaktointia PR-projekteissa

· Mediaseuranta

· Oamssa yrityksessäni yrittäjänä teen kaiken nämä oikeastaan itse ja olen kaikkiin näihin hankkinut koulutusta

· Olen yksinyrittäjä ja toimin ulkoisena resurssina muille viestintäorganisaatioille. Rastit tarkoittavat palveluja, joita hankin omiin asiakasprojekteihini verkostoltani.

· Painotyöt

· Painotyöt

· Printtilehden ja videoiden tuotanto

· Sisäisen lehden teko.

· Sisällöntuotanto

· Sisällöntuotanto

· Sisällöntuotanto, mm. Lehtijutut.

· Sisällöntuotantoa

· Sisällöntuotantoa (esim. Juttuja asiakas- ja henkilöstölehtiin, valokuvausta)

· Sisällöntuotantoa on ulkoistettu jonkin verran freelance-kirjoittajien kautta.

· Tapahtumat

· Toimitukselliset työt

· Työskentelen viestintätoimistossa, joten kysymys on epärelevantti.

· Työttömänä, en tiedä.

· Työtön

· Valo- ja videokuvaus

· Valokuvaus

· Videoiden teko

· Videot

· Videot

· Videot

· Videotuotanto

· Videotuotanto

· Videotuotanto

· Videotuotanto

· Videotuotanto, jonkin verran suunnittelu- ja taittotöitä

· Viestintätoimistona ostamme valokuvia kuvaajilta, joskus myös videokuvausta jos omat graafikot eivät ehdi.

· Viestintäyksikkö lakkautetaan ja kaikki sen työntekijät on irtisanottu. Johtoryhmä ottaa sisäisen viestinnän vastuulleen, markkinointi ostetaan ulkoa.

· Vuosikertomuksen tekeminen

· Yritys, jossa työskentelen, on kasvumarkkinoinnin konsultointiyritys.





JAT:n jäsenet



· Asiakaslehden toimitus.

· Blogitekstejä, somemarkkinointi, esittelymateriaalin teko

· En osaa sanoa

· Isompien artikkeline kirjoittaminen

· Julkaisujen taittotyö

· Julkaisujen toimitus

· Juttujen tekeminen

· Sisällöntuotantoa (esim. Juttuja asiakas- ja henkilöstölehtiin, valokuvausta)

· Taittoja, kampanjasuunnittelua

· Tapahtumat

· Tiedotepalvelut tarkoittaa tässä STT_tiedotejakelupalvelun käyttöä, samoin Meltwaterin eli uutisseurannan käyttö

· Valokuvausta ja videokuvausta.

· Videot

· Videot

· Videotuotannot

· Videotuotanto

· Videotuotanto

· Videotuotanto

· Viestinnän operatiivista toteuttamista, mm. Mediasuhteet, some, sisäinen viestintä, uutiskirje sidosryhmille








TYÖSUHDE



Mistä syystä viestinnän alalle pitäisi saada oma työehtosopimus?



ProCom ry:n jäsenet



· Aiemmassa työssäni viestintäkonsulttina olisi ollut hyötyä, jos olisi ollut jokin työehtosopimus, jota noudattaa.

· Ainakin toimistopuolella työnantaja sanelee ehdot ja  työntekijä vikisee. Sopimukset täynnä älyttömyyksiä kuten assastenttitadollakin kilpailukielto jne. Valtaosa työntekijöistä ei tiedä omia oikeuksiaan ja työnantajat käyttävät tätä härskisti hyväksi.

· Ajaa viestinnän asioita

· Ajamaan oikeaa palkkatasoa.

· Ala kasvaa

· Ala on kasvanut erittäin paljon, samoin ammattivaatimukset ja osaamisvaatimukset. Palkkaus ei monessakaan paikassa ole pysynyt työn vaatimusten mukana. Tänä päivänä näkee edelleen paljon työtehtäviä, joissa yhdistyy viestintä-, markkinointi- some- graafinen ja digitaalinen osaaminen, mutta nimike on koordinaattori, tiedottaja tms.

· Ala on omanlaisensa

· Alan arvostus, palkkaustason saaminen sille tasolle jolle se kuuluu. Nyt ollaan loukussa muiden isojen alojen tesseissä, jotka ei tunnista ja tunnusta ammattitaitoamme ja sitä, mitä tehtävistä kuuluisi maksaa.

· Alan erityisluonteen takia

· Alan erityispiirteet

· Ammattiryhmän arvostuksen ja tasa-arvoistamisen vuoksi

· Antaa selkeät raamit viestintätyön ehtoihin, useilla muilla asiantuntija-aloilla TES. Etenkin monessa pienessä firmassa olisi varmasti hyötyä, kun nyt alalla vaihtelevia käytäntöjä ja ajoittain melko villiä paikallista sopimista. Usein työnantajan eduksi.

· En osaa sanoa (10)

· Eriytynyttä asiantuntijatyötä

· Esim. Viestintätoimistoissa ei ole luonteva noudattaa minkään muun toimialan TES:siä, joten ei ole mitään mihin nojata.

· Esimerkiksi TES:ä on välillä hankala tulkita, kun tehtävä on niin erilainen muihin verrattuna.

· Esimerkiksi työ- ja vapaa-ajan erottelu poikkeaa muista asiantuntijatehtävistä, selkeyttä palkkaukseen

· Haasteellista hyödyntää muita sopimuksia, etenkin kun on ulkomaalaisen toimijan palkkalistoilla

· Helpottaisi palkasta ja muista työehdoista neuvottelemista etenkin pienissä yrityksissä.

· Hyvä olisi saada, mutta tuskin sitä omalla alalla otettaisi huomioon.

· Jo pelkästään viestinnän profiilin noston kannalta

· Jollei omaa niin ainakin sellainen joka huomioi yritysten tukipalveluja tuottavien ammattiryhmien aseman.

· Jotta palkat ja työsuhteen ehdot paranisivat.

· Jotta työntekijän ehdot/edut/edunvalvonta myös pienissä yrityksissä paranisi. Nyt työnantajalla on mahdollisuus sopia työntekijäkohtaisia sopimuksia, joissa voi olla viittaukset eri työehtosopimuksiin.

· Järkeä ja läpinäkyvyyttä palkkaukseen

· Kaikilla aloilla pitäisi olla yleissitovat työehtosopimukset.

· Kasvava ala

· Keskittyisi vain tämän alan asioihin ja sen alan ymmärrykseen

· Koen, että se antaisi tukea palkkaneuvotteluihin. Olen pyytänyt, että palkka nousisi valmistuttuani ja että viestinnän ammattijärjestöjen ohjeet otettaisiin palkkauksessani huomioon, mutta minuun sovelletaan silti alan yleistä toimihenkilöpalkkausta, joka jää viestinnän suositelluista palkoista selvästi.

· Korjaavien käytäntöjen yhdenmukaistaminen, vähimmäispalkan sopimiseksi

· Koska ala kaipaa maineen parantamista ns. Villistä lännestä enemmän keskitettyyn ja johdettuun. Nyt monella on mielikuva markkinoinnista ja viestinnästä "puuhailuna", jossa lipevät Markkina Maket hööpöttävät enemmän palkkiota kuin on näyttöjä ja tuloksia.

· Koska etenkin viime vuosina viestinnän merkitys on kasvanut, työtehtävät laajentuneet ja samalla (markkinatilanteen vuoksikin) palkat poljettu alas. Kyseessä strategisesti tärkeä työ.

· Koska se helpottaisi varsinkin aloittelevien viestintäammattilaisten oikeudenmukaista palkkausta.

· Koska sitä ei ole

· Koska usein on epäselviä tilanteita esimerkiksi somepäivystyksen suhteen. Työn luonne on muuttunut ja tulee muuttumaan digitaalisessa maailmassa, eikä se oikein sovi olemassa oleviin lokeroihin.

· Koska viestinnän työ on ihan erilaista kuin muu työ työehtosopimuksessa.

· Kunta-alan työtehtävät eroavat pääosin ko. Asiantuntijatehtävistä.

· Kvtesiläisenä kuulun ns. Hinnoittelemattomiin, eli palkkani on täysin "hatusta heitetty" eikä vastaa todellisuudessa tehtävän vaativuutta tai tehtävässä suoriutumista. Palkkaus muihin hinnoittelemattomiin asiantuntijaryhmiin verrattuna on myös täysin alakantissa. Viestintä kuuluu niihin (naisvaltaisiin) aloihin, joita ei arvosteta riittävästi myöskään rahallisesti.

· Kvtesissä viestijät ovat aina määrittelemättömissä palkkaluokiss eikä tehtävien vaativuutta ole määritelty kunnolla

· Käytäntö on aika kirjavaa ja yhdistymisessä on voimaa, kun neuvotellaan asioista.

· Mahdollistaa paremman edunvalvonnan.

· Mielestäni viestinnän töiden arvoa, vaikutusta ja sisältöjä ei ole otettu huomioon työehtosopimuksissa. Viestinnän työ on ujutettu yleiseen työehtosopimukseen, eikä siinä ole välttämättä otettu millään tavalla huomioon viestintäalan erityisasioita tai jatkuvasti muuttuvaa työnluonnetta.

· Minimiehtojen määrittämiseksi

· Muiden alojen työehtosopimukset sopivat sisällöiltään usein huonosti viestinnän työhön. Eri toimialojen tes:it yleensä neuvotellaan toimialan oman substanssin pohjalta, jolloin yrityksissä ja organisaatioissa tehtävä viestintä on organisaatiosta riippumatta enemmän samankaltaista keskenään.

· Muillakin aloilla on ja ehdottomasti viestinnässäkin työskentelevät tarvitsevat oman työehtosopimuksen, jotta jäsenet voivat vedota edes johonkin sopimukseen, kun työtehtäviä on 24/7.

· Määrittelee työehdot

· Neuvotellaan paremmat edut ja nostetaan viestinnän arvoa

· Nykyinen tes ei vastaa viestinnän haasteisiin

· Oma tehtäväni eroaa edunvalvonta-organisatiomme muista asiantuntijatehtävistä sen verran, että oma TES kuulostaa järkevälle. Lisäksi lähtöpalkkamme muodostuu aiemmasta järjestöllisestä kokemuksesta tai kokemuksesta esim. Eduskunnasta. Jos tällaista ei ole, jää lähtöpalkka niin pieneksi, ettei sitä prosentuaalisilla korotuksilla kurottua koskaan kiinni muihin nähden, vaikka muuten olisinkin asiantuntijatehtävässä.

· Oman alan edunvalvonta keskiöön

· Palkat saattavat heitellä paljonkin talon sisällä, eikä muiden palkoista ole mitään tietoa. Varsinkin nuorten (naisten) on vaikeaa osata pyytää tarpeeksi paljon palkkaa, ja neuvottelut jäävät kiinni omasta aktiivisuudesta ja itsetunnosta.

· Palkkani on pysynyt samana noin 10 vuotta, koska yhtiön kannattavuus ei ole parantunut, vaikka teemme entistä enemmän työtä. Myöskään ylitöistä ei makseta.

· Palkkauksen yhtenäistäminen, lomarahat

· Palkkauksessa todella suuria eroja samoissa tehtävissä.

· Palkkaus

· Palkkojen neuvotteleminen olisi paljon helpompaa ja selkeämpää varsinkin työsuhteen alussa.

· Palkkojen, ylityökorvauksien, lomien ja lomarahojen määräytyminen. Ilman työehtosopimusta summittaista, eriarvoistavaa ja tuuripeliä.

· Se ajaisi työntekijöiden etua, ja monet työsopimukseen liittyvät ehdot olisivat kirjattuna selkeämpiä.

· Se ottaisi alan erityispiirteet paremmin huomioon

· Se voisi auttaa lisäämään ammatin arvostusta ja toivottavasti parantaisi palkkoja.

· Se voisi paremmin ottaa huomioon viestintätyöluonteen esim. Työaikojen suhteen (esim. Somen vaikutus)

· Se yhtenäistäisi käytäntöjä ja alan ammattilaisten taloudellista kohtelua.

· Selkeyttäisi.

· Selkeämpi ja parempi molemmille osapuolille

· Selkiyttämään

· Some ja verkko, työaika, juridiset vastuut

· Sopimus ottaisi huomioon alan erityispiirteet, esim pörssiyhtiöiden toiminnan syklisyyden vaikutuksen työhön.

· Tarpeellinen alan erilaisuuden vuoksi

· TES on työntekijän suoja

· TES yhtenäistäisi alan palkkausta ja työehtoja

· Toimihenkilötasolla sovelletaan alan yleistä työehtosopimusta, ja tukitoimen tehtäviä ei tällä minun alallani arvosteta. Esim. Työkokemusta vuosissa ei välttämättä huomioida.

· Toimistoissa mennään - ikävä kyllä -  monesti sieltä missä aita on ns. Matalin esimerkiksi loma- ja äitiyspäivärahan kanssa.

· Toisi selkiyttä, varmuutta ja yhdenmukaisuutta.

· Tulisi paremmin seurattua alan kehitystä

· Turvaamaan alamme oikeuksia ja erityisasemaa yrityksessä

· Turvaisi paremmin työntekijöiden asemaa.

· Työ on kuitenkin niin spesifiä ja laaja-alaista, että esim. Kvtesin soveltaminen ei oikein ole onnistunutta eikä vastaa todellisuutta.

· Työ on luonteeltaan erilaista kuin muiden alojen.

· Työajat johtavissa tehtävissä ovat epäselvät, työn sisällölle on tyypillistä sen muuttuminen

· Työehtosopimus antaisi ns. Selkänojaa työntekijälle erilaisissa neuvotteluissa. Nyt omat neuvottelutaidot saavat liikaa painoarvoa. Lisäki monilla nuorilla ja opiskelijoilla teetetään ilmaiseksi tai todella pienellä palkalla viestinnän töitä.

· Työehtosopimus on hyvä olla

· Työehtosopimus toisi jo melko suureksi kasvaneelle alalle yhtenäisiä käytäntöjä ja vakiintuneisuutta. Työehtosopimus voisi myös auttaa paikallisen sopimisen kulttuurin kehittämisessä työpaikoilla.

· Työmme on luonteltaan kokonaisvaltaista ja luovaa - monesti on vaikea tehdä selkoa vapaa-ajan ja työajan välillä. Median puheluihin pitää vastata työajan jälkeenkin. Samoin etätyön mahdollisuus pitäisi olla vapaampi kuin ehkä muualla organisaatiossa.

· Työmme on senlaatuista asiantuntijatyötä, ettei sen mahduttaminen yleiseen vessiin ole onnistunut, eikä edes kaikilta osin mahdollista. Viestintä on muutenkin senlaatuinen osaamisalue, että erityisellä työehotopimuksella se voitaisiin määritellä, ainakin julkisella sektorilla, tarkemmin. Nyt olemme osana muuta, lähinnä toimistotyötä tekeviä, joka ei sovellu meille.

· Työn luenne poikkeaa monesta muusta ja esim. Sosiaalisen median mukaantulo muuttaa työaikoja. Työajan ja sen joustojen pitää olla määritelty jotta peli on tasapuolinen molemmille osapuolille.

· Tähänastisessa työelämässäni ne tessit mitä on noudatettu ovat olleet hyvin kaukana asiantuntijatehtävien arjesta

· Tällä hetkellä kaikesta sopiminen vaatii vääntöä.

· Tällä hetkellä viestinnän alan ihmiset jäävät väliinputoajiksi, koska juuri meille sopivaa työehtosopimusta ei ole. Tämä korostuu nykyisessä työpaikassani viestintätoimistossa, jossa työehtosopimusta ei ole esim. Toimialan mukaan.

· Tällä hetkellä viestintätoimistoissa ei ole tes:iä lainkaan, parempi että olisi yhteiset raamit

· Tämä ajaisi parhaiten etujamme. Viestinnän alalla on paljon erityisyyksiä.

· Tämä on kuin villi länsi. Työehdot ja palkat ovat ihan mitä sattuu ja työntekijää poljetaan.

· Usein julkisen hallinnon päälliköt eivät ymmärrä, miten laaja tehtävän kuva viestinnän ammatilaisella oikeastaan on.

· Valvomaan viestinnän alan etuja.

· Vieläkään viestintää ei arvosteta tarpeeksi.

· Viestinnän ala ei ole verrattavissa mihinkään muuhun alaan.

· Viestinnän ala eroaa luonteeltaan muista aloista.

· Viestinnän alalla työ- ja vapaa-ajan raja on välillä todella häilyvä. Lähentelee miltei elämäntapaa..

· Viestinnän alan palkat laahaavaat perässä erityisesti organisaatioiden sisällä. Yhtä korkean tutkinnon tehnyt insinööri saa huomattavasti enemmän palkkaa kuin viestinnän asiantuntija, vaikka tehtävät ova vaativuudeltaan saman tasoisia. Viestinnän työt ovat myös luonteeltaan erilaisia verrattuna moniin muihin töihin, jolloin olisi luonnollista, että olisi neuvoteltu myös oma työehtosopimus.

· Viestinnän ammatista on tullut yksi globaalin media-ajan ja notkean modernin yhteiskunnan tyypillisistä työsuhteista, missä ei noudattaa tunti- ja vuorokausirytmejä. Työehtosopimuksilla voitaisiin määritellä ehtoja ja rajoja, mistä työnajantaja olisi velvoitettu korvaamaan. Viestinnästä on tullut nyky-yhteiskunnan tyypillisimmistä professioista.

· Viestinnän ammattilaisten arvostus ja monipuolisen osaamisen huomioon ottaminen myös työnantajien taholta nousisi sen myötä.

· Viestinnän etiikka.

· Viestinnän kenttä laajenee niin valtavasti, että monesti ekstratyö otetaan itsestäänselvästi viestintäammattilaisen selkänahasta. Se vaatii sääntelyä.

· Viestinnän painoarvon nostamiseksi yrityksissä

· Viestinnän tehtävien erityisluonnetta ei huomioida riittävällä tasolla muiden alojen työehtosopimuksissa

· Viestinnän tehtäväkentässä tehdään paljon töitä normaalin työajan ulkopuolella ja matkustetaan myös omalla ajalla.

· Viestinnän tehtävät eroavat yleensä niin paljon organisaation muun päätoimialan työehdoista.

· Viestinnän tehtävät kuuluvat kvtes:ssa hinnoittelemattomaan luokkaan, minkä vuoksi palkat vaihtelevat hyvin paljon.

· Viestinnän titteleissä ja palkoissa on huikeita eroja. Esimerkiksi omalla tittelilläni, viestintäpäällikkönä, palkka voi olla 3 000-5 000 euroa kuukaudessa. Palkkakehitys järjestötehtävissä on mahdotonta, kun ei ole työehtosopimusta referenssinä.

· Viestinnän työtehtävät ovat hyvin moninaisia ja vaativat erilaisia työskentelytapoja.

· Viestintä on hyvin syklistä ja hektistä toimintaa, jota työehtosopimuksessa olisi hyvä linjata

· Viestintä on oma ammatillinen alansa, jonka työehdot pitäisi myös määritellä oman sopimuksen kautta, ei niiden monien sopimusten, joiden alaisuudessa viestijät toimivat.

· Viestintä on oma kokonaisuutensa, jota muiden työnä on vaikea ymmärtää. Mitä eri osa-alueita siihen kuuluu ja ennenkaikkea millaiset vaatimusedellytykset tehtävillä on. Nyt on liian yleistä se, että todetaan yleisesti "kyllähän kaikki nyt kirjoittaa osaa, mitä ihmseellistä tuossa nyt on".

· Viestintäammattilaisen työ ei - jos ei moni muukaan asiantuntijatyö - noudata tavanomaisia työaikoja, vaan vaatii usein joustoa ja venymistä. Työpaikasta riippuen toki vapauksiakin, kuten etätyö, varmasti on. Viestinnän ammatteihin tullaan hyvin erilaisin taustoin, nimikkeet ja tehtävänkuvat ovat hyvin heterogeenisiä, joten ehkä oma työehtosopimus selkiyttäisi ja nostaisi myös viestinnän ammattilaisten arvostusta organisaatioissa.

· Viestintää tekevät ovat yleisesti superjoustavia kaikessa, joten ehkäpä työehtosopimus loisi jotkut raamit tälle joustolle.

· Viestintää viedään joka suuntaan, ollaan piikoja ja renkiä muille tulsopalkan nostajille.

· Yhtenäisemmät käytännöt

· Yhtenäiset säännöt

· Yhtäläiset ehdot

· Yksikään TES ei keskity viestinnän ammattilaisten asioiden ajamiseen siinä laajuudessa, millaista skaalaa viestinnän ammattilaiset ajavat.

· Yleiset alojen työehtosopimukset eivät välttämättä ota huomioon viestintäalan pirstaleisuutta ja toimenkuvien monipuolisuutta

· Yleistuki
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· Ainakin kirkossa viestinnän työn luonne eroaa niin paljon muiden työntekijöiden työstä, että on hankala istuttaa sitä samaan sopimukseen.

· Ainakin toimistopuolella työnantaja sanelee ehdot ja  työntekijä vikisee. Sopimukset täynnä älyttömyyksiä kuten assastenttitadollakin kilpailukielto jne. Valtaosa työntekijöistä ei tiedä omia oikeuksiaan ja työnantajat käyttävät tätä härskisti hyväksi.

· Ajamaan ammattikunnan etuja ja hyödyntämään toimintaympäristötuntemusta jäsenten eduksi.

· Ajamaan oikeaa palkkatasoa.

· Ala on kasvanut erittäin paljon, samoin ammattivaatimukset ja osaamisvaatimukset. Palkkaus ei monessakaan paikassa ole pysynyt työn vaatimusten mukana. Tänä päivänä näkee edelleen paljon työtehtäviä, joissa yhdistyy viestintä-, markkinointi- some- graafinen ja digitaalinen osaaminen, mutta nimike on koordinaattori, tiedottaja tms.

· Alalla tarvitaan enemmän joustavuutta kuin mitä kvtes antaa.

· Alalle räätälöity tes ehkä ottaisi paremmin huomioon alan erityispiirteet.

· Alan arvostus, palkkaustason saaminen sille tasolle jolle se kuuluu. Nyt ollaan loukussa muiden isojen alojen tesseissä, jotka ei tunnista ja tunnusta ammattitaitoamme ja sitä, mitä tehtävistä kuuluisi maksaa.

· Alan erityispiirteet

· Alan kirjavat käytännöt saataisiin yhtenäistettyä ja samalla saataisiin määriteltyä joku lähtöpalkka, joka on sama kaikille.

· Alan käytänteet ovat niin kirjavia, ja palkkaerot suuria alueittain ja eri toimialoilla. Henkilöbrändeillä liian iso merkitys.

· En osaa sanoa (13)

· Erityisesti sosiaalisen median tulo on johtanut siihen, että työtä on vaikea hoitaa pelkästään virka-aikana. Tarvitaan pelisääntöjä siihen, miten työaikoja voidaan hallita. Myös palkkauksessa on isoja ongelmia. Erityisesti julkisella sektorilla palkat eivät seuraa alan kehitystä. Osaamisvaatimukset ovat aivan eri luokkaa nyt kuin vaikkapa kymmenenkin vuotta sitten.

· Esim. Viestinnän alan palkkaus on hyvin erilaista eri puolella Suomea, vaikka tekisimme vastaavaa työtä.

· Esimerkiksi kuntapuolella viestintä työnä eroaa suuresti monista muista tehtävistä.

· Että viestinnän alan sopimuksia säänneltäisiin tarkemmin.

· Helpottaisi palkasta ja muista työehdoista neuvottelemista etenkin pienissä yrityksissä.

· Huonot palkat, viestintä edellyttää reagointia myös virka-ajan ulkopuolella, siitä ei käytänteitä eikä korvauksia

· Hyödyllinen

· Jatkuvasti sisältäpäin kehittyvä ala, koko ajan uusia opeteltavia tehtäviä ja ohjelmistoja, ja ainainen suunnittelu ja johtaminen osana myös rivitiedottajan hommia. Vaikea soveltaa muiden alojen tessejä.

· Jollei omaa niin ainakin sellainen joka huomioi yritysten tukipalveluja tuottavien ammattiryhmien aseman.

· Jotta nostetaan meidän tunnettuutta ja luodaan parempi asema viestinnän alan ammattilaisille.

· Jotta palkkaus, työtehtävät, työajat, töiden vaatimuus yms olisi myös työnantajille selvää, ja jotta alalla olisi yhteiset pelisäännöt.

· Jotta työntekijän ehdot/edut/edunvalvonta myös pienissä yrityksissä paranisi. Nyt työnantajalla on mahdollisuus sopia työntekijäkohtaisia sopimuksia, joissa voi olla viittaukset eri työehtosopimuksiin.

· Jotta viestinnän tekijät olisivat samalla viivalla riippumatta siitä minkä alan viestintää tekee

· Joukkovoima esimerkiksi neuvottelutilanteissa rakennetaan vain sillä, että saman sopimuksen alla on mahdollisimman paljon väkeä. Yksin on kovin pieni.

· Julkisella puolella oikein kukaan ei aja viestinnän väen asioita.

· Kaikkinaisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

· Koen sen parantavan työntekijöiden edunvalvontaa.

· Koen, että se antaisi tukea palkkaneuvotteluihin. Olen pyytänyt, että palkka nousisi valmistuttuani ja että viestinnän ammattijärjestöjen ohjeet otettaisiin palkkauksessani huomioon, mutta minuun sovelletaan silti alan yleistä toimihenkilöpalkkausta, joka jää viestinnän suositelluista palkoista selvästi.

· Kohtuuttomat, lakia rikkovat työolot täytyy saada kuriin

· Korjaavien käytäntöjen yhdenmukaistaminen, vähimmäispalkan sopimiseksi

· Koska etenkin viime vuosina viestinnän merkitys on kasvanut, työtehtävät laajentuneet ja samalla (markkinatilanteen vuoksikin) palkat poljettu alas. Kyseessä strategisesti tärkeä työ.

· Koska meillä ei ole mitään työehtosopimusta ja saamme iloisesti tehdä töitä 24/7 ilman lisäkorvauksia.

· Koska se helpottaisi varsinkin aloittelevien viestintäammattilaisten oikeudenmukaista palkkausta.

· Koska usein on epäselviä tilanteita esimerkiksi somepäivystyksen suhteen. Työn luonne on muuttunut ja tulee muuttumaan digitaalisessa maailmassa, eikä se oikein sovi olemassa oleviin lokeroihin.

· Kriisiviestinnän päivystysvalmius, työn ruuhkahuiput mm kampanja ja muutostilanteissa, ylitöitä vaikea saada korjattuna tai vapaana

· KVTES ei sovi

· Kvtesiläisenä kuulun ns. Hinnoittelemattomiin, eli palkkani on täysin "hatusta heitetty" eikä vastaa todellisuudessa tehtävän vaativuutta tai tehtävässä suoriutumista. Palkkaus muihin hinnoittelemattomiin asiantuntijaryhmiin verrattuna on myös täysin alakantissa. Viestintä kuuluu niihin (naisvaltaisiin) aloihin, joita ei arvosteta riittävästi myöskään rahallisesti.

· Liian kirjavat käytännöt, epäselvät nimikkeet, epäsäännöllinen työaika aiheuttaa kysymyksiä.

· Luomaan edes nimellistä tasa-arvoa

· Mahdollistaa paremman edunvalvonnan.

· Mielestäni viestinnän töiden arvoa, vaikutusta ja sisältöjä ei ole otettu huomioon työehtosopimuksissa. Viestinnän työ on ujutettu yleiseen työehtosopimukseen, eikä siinä ole välttämättä otettu millään tavalla huomioon viestintäalan erityisasioita tai jatkuvasti muuttuvaa työnluonnetta.

· Minimiehtojen määrittämiseksi

· Muiden alojen työehdot eivät vastaa viestinnän töihin liittyviä tarpeita.

· Muuttuva työympäristö, päivystysluoteinen työ

· Määrittelee työehdot

· Määrittäisi esim lomarahat ja äitiysrahat

· Neuvotellaan paremmat edut ja nostetaan viestinnän arvoa

· Nyt yritysten työntekijöillä heikko turva. Ihmiset ovat käytännössä huonoja neuvottelemaan itselleen etuja.

· Olemassa olevia työehtosopimuksia sovelletaan huonosti viestintäalan töihin.

· Oma erityisalansa, oma työehtosopimus ottaisi huomioon esim. Mediatyön ja jatkuvan kouluttautumisen (uudet kanavat ja asiakkaiden mediakäyttäytyminen) tuomat erityisvaatimukset

· Oma tehtäväni eroaa edunvalvonta-organisatiomme muista asiantuntijatehtävistä sen verran, että oma TES kuulostaa järkevälle. Lisäksi lähtöpalkkamme muodostuu aiemmasta järjestöllisestä kokemuksesta tai kokemuksesta esim. Eduskunnasta. Jos tällaista ei ole, jää lähtöpalkka niin pieneksi, ettei sitä prosentuaalisilla korotuksilla kurottua koskaan kiinni muihin nähden, vaikka muuten olisinkin asiantuntijatehtävässä.

· Onhan täällä  vähän outolintu muiden joukossa.

· Palkat olisivat johdonmukaisemmat, oikeudenmukaisemmat ja ehkä jotain toiveita olisi myös saada palkkaa lisää, esim. Asiantuntijuuden kasvaessa, osaamisen lisääntyessä jne. Organisaatiossa on vaikea verrata viestintäalan ihmisten tehtäväkuvia esim. Toimistohinnoitteluun.

· Palkat tällä hetkellä ihan mitä sattuu yksikössämme eivätkä vastaa osaamista ja vastuuta.

· Palkkakehitys

· Palkkani on pysynyt samana noin 10 vuotta, koska yhtiön kannattavuus ei ole parantunut, vaikka teemme entistä enemmän työtä. Myöskään ylitöistä ei makseta.

· Palkkauksessa todella suuria eroja samoissa tehtävissä.

· Palkkaus on tällä hetkellä niin kirjavaa, että sellainen tarvittaisiin. Tällä hetkellä korkeastikoulutetut osaajat työskentelevät usein liian pienillä palkoilla.

· Palkkausta poljetaan monissa viestinnän alan organisaatioissa, koska työntekijöistä on runsaasti tarjontaa.

· Palkkojen ja työehtojen yhtenäisyys

· Palkkojen neuvotteleminen olisi paljon helpompaa ja selkeämpää varsinkin työsuhteen alussa.

· Palkkojen yhtenäistämiseksi. Eri toimialoilla tehdään hyvin samantyyppistä viestintätyötä, mutta palkat vaihtelevat suuresti.

· Samassa organisaatiossa vastaavaa viestintätyötä tekevillä on hallinnon hinnoittelu ja toisilla toimistohinnoittelu. Toimistohinnoittelussa olevat ovat palkkakuopassa.

· Samat pelisäännöt kaikilla

· Se helpottaisi ja vakauttaisi palkkausta. Varsinkin välillä on vaikea arvioida, mitä palkkaa voi pyytää ja laittaa helposti alakanttiin.

· Se ottaisi alan erityispiirteet paremmin huomioon

· Se voisi paremmin ottaa huomioon viestintätyöluonteen esim. Työaikojen suhteen (esim. Somen vaikutus)

· Se yksinkertaisesti sanottuna selkeyttäisi asioita. Se on myös identiteettiasia: on hassua käyttää KVTES:ä, kun meillä voisi hyvin olla oma viestinnän TES.

· Selkeyttäisi työntekijöiden asemaa.

· Selkeät pelisäännöt ja suositukset auttavat

· Selkiyttämään

· Sen avulla voitaisiin parhaiten välttyä epäselvyyksiltä ja toisaalta taata kaikkien osapuolten oikeudet kaikissa tilanteissa.

· Tarpeellinen alan erilaisuuden vuoksi

· Tekijänoikeuskysymykset ja päivystysvastuun korvaus

· TES yhtenäistäisi alan palkkausta ja työehtoja

· Turvaisi paremmin työntekijöiden asemaa.

· Työ on kuitenkin niin spesifiä ja laaja-alaista, että esim. Kvtesin soveltaminen ei oikein ole onnistunutta eikä vastaa todellisuutta.

· Työajat johtavissa tehtävissä ovat epäselvät, työn sisällölle on tyypillistä sen muuttuminen

· Työehtosopimus antaisi ns. Selkänojaa työntekijälle erilaisissa neuvotteluissa. Nyt omat neuvottelutaidot saavat liikaa painoarvoa. Lisäki monilla nuorilla ja opiskelijoilla teetetään ilmaiseksi tai todella pienellä palkalla viestinnän töitä.

· Työehtosopimus toisi jo melko suureksi kasvaneelle alalle yhtenäisiä käytäntöjä ja vakiintuneisuutta. Työehtosopimus voisi myös auttaa paikallisen sopimisen kulttuurin kehittämisessä työpaikoilla.

· Työmme on luonteltaan kokonaisvaltaista ja luovaa - monesti on vaikea tehdä selkoa vapaa-ajan ja työajan välillä. Median puheluihin pitää vastata työajan jälkeenkin. Samoin etätyön mahdollisuus pitäisi olla vapaampi kuin ehkä muualla organisaatiossa.

· Työmme on senlaatuista asiantuntijatyötä, ettei sen mahduttaminen yleiseen vessiin ole onnistunut, eikä edes kaikilta osin mahdollista. Viestintä on muutenkin senlaatuinen osaamisalue, että erityisellä työehotopimuksella se voitaisiin määritellä, ainakin julkisella sektorilla, tarkemmin. Nyt olemme osana muuta, lähinnä toimistotyötä tekeviä, joka ei sovellu meille.

· Työmäärän suuruus ja hallitsemattomuus = työ ei periaatteessa lopu koskaan ja sen määrittäminen tiettyihin työtunteihin on hankalaa.

· Työt ja sen tekijät ovat erilaisia ja koko organisaatiossa kaikkiin saman työehtosopimuksen soveltaminen on vain vaikeaa ja tuottaa huonoja tuloksia.

· Työtä ehkä tätä kautta myös arvostettaisiin enemmän. Käytännöt ja palkkaus olisivat enemmän linjassa eri toimipaikoissa.

· Tähänastisessa työelämässäni ne tessit mitä on noudatettu ovat olleet hyvin kaukana asiantuntijatehtävien arjesta

· Tällä hetkellä kaikesta sopiminen vaatii vääntöä.

· Tällä hetkellä viestinnän alan ihmiset jäävät väliinputoajiksi, koska juuri meille sopivaa työehtosopimusta ei ole. Tämä korostuu nykyisessä työpaikassani viestintätoimistossa, jossa työehtosopimusta ei ole esim. Toimialan mukaan.

· Tällä voitaisiin auttaa palkkausta: olisi muutakin kuin vain suosituksia

· Tämä on kuin villi länsi. Työehdot ja palkat ovat ihan mitä sattuu ja työntekijää poljetaan.

· Vahvistamaan ammatti-identiteettiä ja auttamaan palkkaneuvotteluissa.

· Vain viestintään keskittyvien yritysten määrä on jo melkoinen ja tuskin tulee laskemaan.

· Valvomaan viestinnän alan etuja.

· Vieläkään viestintää ei arvosteta tarpeeksi.

· Viestinnän alan palkat laahaavaat perässä erityisesti organisaatioiden sisällä. Yhtä korkean tutkinnon tehnyt insinööri saa huomattavasti enemmän palkkaa kuin viestinnän asiantuntija, vaikka tehtävät ova vaativuudeltaan saman tasoisia. Viestinnän työt ovat myös luonteeltaan erilaisia verrattuna moniin muihin töihin, jolloin olisi luonnollista, että olisi neuvoteltu myös oma työehtosopimus.

· Viestinnän merkitystä ei ymmärretä (näkyy palkassa), lisäksi työn vaativuus vaihtelee jopa oman organisaation sisällä - saman tittelin omaavilla on erilainen työnkuva ja toisaalta tiedottaja tekee yhtä vaativaa työtä kuin viestintäpäällikön tittelin omaava ja saa huonompaa palkkaa

· Viestinnän tehtävien erityisluonnetta ei huomioida riittävällä tasolla muiden alojen työehtosopimuksissa

· Viestinnän tehtävät kehittyvät jatkuvasti sellaiseen suuntaan, joka ei taivu toimistotyöhön ja vastaaviin suunniteltuihin tesseihin.

· Viestinnän tehtävät poikkeavat hyvin paljon toimialaan liittyvistä tehtävistä. Osaamiskenttä on laaja, mutta se ei näy palkkauksessa. Viestinnän ihmiset rinnastetaan usein perus toimistotyötä tekeviin, vaikka erityisosaamisen taso on aivan eri luokkaa.

· Viestinnän työ eroaa omassa organisaatiossani selvästi muista toimialoista. Meillä on muun muassa käytössä varallaolopäivystysjärjestely, joka ei kuitenkaan kata viikonloppuja. Kuitenkin on lukuisia tilanteita vuodessa, jolloin meillä täytyy olla viestintävalmius yli viikonlopun. Tällaisten tilanteiden vuoksi kannattaisin viestinnän alan omaa työehtosopimusta, jossa huomioitasiin työn sitovuus.

· Viestinnän työeriytyy muusta kunta-alan työstä ja on erilaista.

· Viestinnän työtehtävät ovat hyvin moninaisia ja vaativat erilaisia työskentelytapoja.

· Viestintä on hyvin syklistä ja hektistä toimintaa, jota työehtosopimuksessa olisi hyvä linjata

· Viestintäala on erikoisosaamista vaativaa työtä siinä kuin mikä muukin tahansa asiantuntijatyö.

· Viestintäammattilaisen työ ei - jos ei moni muukaan asiantuntijatyö - noudata tavanomaisia työaikoja, vaan vaatii usein joustoa ja venymistä. Työpaikasta riippuen toki vapauksiakin, kuten etätyö, varmasti on. Viestinnän ammatteihin tullaan hyvin erilaisin taustoin, nimikkeet ja tehtävänkuvat ovat hyvin heterogeenisiä, joten ehkä oma työehtosopimus selkiyttäisi ja nostaisi myös viestinnän ammattilaisten arvostusta organisaatioissa.

· Viestintää tekevät ovat yleisesti superjoustavia kaikessa, joten ehkäpä työehtosopimus loisi jotkut raamit tälle joustolle.

· Yhtenäistämään käytäntöjä ja takaamaan viestinnän ammattilaisille tietyntasoinen palkkaus

· Yhtenäisyys, edunvalvonta

· Yleensä viestinnä tarpeet ovat tyystin erilaiset liiketoiminnasta, ellei satu työskentelemään viestintätoimistossa. Tarpeita ja määreitä ei oikein löydy muista TES:eistä. Lisäksi viestintä-ala kasvaa jatkuvasti.

· Yleiset alojen työehtosopimukset eivät välttämättä ota huomioon viestintäalan pirstaleisuutta ja toimenkuvien monipuolisuutta
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· Ajamaan oikeaa palkkatasoa.

· Alalla tarvitaan enemmän joustavuutta kuin mitä kvtes antaa.

· En osaa sanoa

· Eri organisaatioissa arvostetaan viestintää eri tavoin. Olisi hyvä saada yhteisiä suuntaviivoja.

· Henkilön osaaminen ja työtehtävien haastavuus tulisi paremmin huomioitua palkkauksessa.

· Kvtesiläisenä kuulun ns. Hinnoittelemattomiin, eli palkkani on täysin "hatusta heitetty" eikä vastaa todellisuudessa tehtävän vaativuutta tai tehtävässä suoriutumista. Palkkaus muihin hinnoittelemattomiin asiantuntijaryhmiin verrattuna on myös täysin alakantissa. Viestintä kuuluu niihin (naisvaltaisiin) aloihin, joita ei arvosteta riittävästi myöskään rahallisesti.

· Kvtesissä viestijät ovat aina määrittelemättömissä palkkaluokiss eikä tehtävien vaativuutta ole määritelty kunnolla

· Luomaan edes nimellistä tasa-arvoa

· On hyvä jos sopimus on spesifioitu juuri viestintäalan työntekijöille. Nyt joudutaan soveltamaan ainakin meillä kunnallisen alan virka- ja työehtosopimusta, eikä se ole kovin ketterä meille viestinnän henkilöille

· Onhan täällä  vähän outolintu muiden joukossa.

· Palkat olisivat johdonmukaisemmat, oikeudenmukaisemmat ja ehkä jotain toiveita olisi myös saada palkkaa lisää, esim. Asiantuntijuuden kasvaessa, osaamisen lisääntyessä jne. Organisaatiossa on vaikea verrata viestintäalan ihmisten tehtäväkuvia esim. Toimistohinnoitteluun.

· Palkkaus

· Pystyisiin paremmin määrittelemään esimerkiksi pätevyysehtoja ja palkkausta.

· Työ on nykyään moninaista, viestintä ei ole yksi työtehtävä. Siihen sisältyy paljon erialan osaamista (valokuvaus, kirjoittaminen, graafinen osaaminen, videokuvaus/editointi, sosiaaalisen median hallinta, pr, projektien vetäminen/vastuu jne.).

· Työehtosopimus toisi jo melko suureksi kasvaneelle alalle yhtenäisiä käytäntöjä ja vakiintuneisuutta. Työehtosopimus voisi myös auttaa paikallisen sopimisen kulttuurin kehittämisessä työpaikoilla.

· Usein julkisen hallinnon päälliköt eivät ymmärrä, miten laaja tehtävän kuva viestinnän ammatilaisella oikeastaan on.

· Valtio ainakin kusettaa omalla työehtosopimuksellaan virkamiehiä mennen tullen.

· Varsinkin kunta-alalla viestintäväki hukkuu muiden isojen ryhmien alle. Oma tes toisi parempaa vaikuttavuutta viestintätyöhön ja sen asemaan, etuihin, palkkaukseen ym.

· Viestinnän ammatista on tullut yksi globaalin media-ajan ja notkean modernin yhteiskunnan tyypillisistä työsuhteista, missä ei noudattaa tunti- ja vuorokausirytmejä. Työehtosopimuksilla voitaisiin määritellä ehtoja ja rajoja, mistä työnajantaja olisi velvoitettu korvaamaan. Viestinnästä on tullut nyky-yhteiskunnan tyypillisimmistä professioista.










TYÖSUHDE



Millainen viestinnän alan oman työehtosopimuksen sisällön pitäisi mielestäsi olla?
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· Ainakin ylityöt ja niiden tekemisestä annetut korvaukset tulisi määritellä paremmin.

· Ajaa laaja-alaisesti kaikkien viestijöiden etuja ja määritellä yrityksille raamit viestinnän ammattilaisen työhön/palkkaamiseen.

· Ehkä jonkinlaisia viitepalkkoja tms.

· En ole asiaa syvällisemmin pohtinut, joten en osaa näin äkkiseltään sanoa.

· En osaa sanoa (50)

· En osaa sanoa tarkasti, mutta kyllä sen avulla pitäisi vähentää työn kuormittavuutta vapaa-aikana (koska asiantuntijatyöt valuvat kotiin) ja esim. Asiantuntijatyön tuöaikoja muutenkin pitäisi tarkastella eritavoin kuin esim suoraan asikaspalvelussa olevan jonka pitää olla tiettyyn aikasn paikalla

· En osaa sanoa. Sisältö pitäisi syntyä yhteistyössä työntekijäpuolen kanssa.

· En osaa vastata muuten kuin juuri palkkoihin liittyen: tarpeeksi korkeat ( ja samalla tietysti kohtuulliset) lähtöpalkat.

· En tunne työehtosopimuksia.

· Erityisolosuhteet kattava

· Esimerkiksi palkat vaativuuksineen pitäisi määritellä.

· Huomioida alan 24/7 asettamat haasteet

· Hyvä.   Siis typerä kysymys kyselyyn. Tämän ideointi voisi olla oman kyselyn aihe.

· Joustava

· Joustava niin, että asiat ovat neuvoteltavissa kuten nykyisinkin. Tietty minimipalkkaus ja suositukset tarvittaisiin.

· Kaikenkattava

· Kattaa perusasiat, joita tesseissä yleensä määritellään

· Kattaisi koko viestinnän eri kentät ja kirjot

· Kattava yleissitova työehtosopimus, jossa on kirjaukset myös ylitöiden korvaamisesta korotettuna, matka-ajan korvaamisesta, etätyöstä, valtion virkaehtosopimuksen mukaiset lomaoikeudet myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

· Kuten muutkin, että siinä määritellään työsuhteen perussisällöt.

· Kuvausta viestinnän tehtävien ominaispiirteistä, vaatimustasoista ja palkkahaitari.

· Linjassa muiden vastaavien korkeastikoulutettujen alojen työehtosopimusten kanssa, huomioiden viestintäalan erityispiirteet.

· Linjauksia varallaolosta, ilta/viikonlopputyöstä, ehkä myös ammattitaidon ylläpitänisestä

· Loma-ajat, minimipalkka

· Lähtökohtaisesti sen pitäisi tietysti kattaa samat ykstyiskohdat kuin muissakin, mutta yksityiskohdissa huomioiden alan erityisyydet.

· Mahdollisimman kattava.

· Melko yleinen.

· Minimipalkka tulisi olla määritelty, luontoisedut tulisi ottaa huomioon, sillä viestinnän työt vaativat esimerkiksi puhelimelta paljon enemmän kuin muut työt.

· Myös viestintätoimistoja määrittävä

· Määritellä esim. Palkkaukseen liittyvät ehdot.

· Määritellä minimipalkka esim. Opiskelijoille ja harjoittelijoille.

· Määritellä samat asiat kuin muilla aloilla.

· Määritellä viestijän työnkuvaa,vastuita, suosituspalkkaa, kriisi/somepäivystyksen sääntöjä yms

· Määrittelisi esim. Palkan / vaativuustaso, minimitaso

· Määrittää esim. Vähimmäispalkkoja suhteessa erilaisiin työnkuviin.

· Otettava kantaa yleisiin työsopimuksissa oleviin asioihin

· Ottaa huomioon juuri viestinnän alalla olevia työn ominaisuuksia.

· Ottaa huomioon työn luonne, työt normaalin työajan ulkopuolella. SOME-viestintä aiheuttaa myös ongelmia työaikaan.

· Ottaa kantaa ainakin päivystyskäytäntöihin

· Ottaa kantaa yleisiin työsuhteiden ehtoihin kuten muillakin toimialoilla, mutta erityiskysymyksenä pitäisi jollakin tapaa ratkaista raamitasolla alalle tyypilliset kysymykset, kuten esim. Some-päivystykseen käytetty aika suhteessa työaikaan.

· Palkka- ja työehdot

· Palkka- ja vaativuusluokat, tehtävänkuvauksia vastaavat.

· Palkka pitää seurata osaamista

· Palkkasuositukset  Kilpailukieltospimukset   Työaikakäytännöt   Lomien määräytyminen  jne

· Palkkauksen, työajan, päivystäminen ehdot sovittu

· Palkkausta pitäisi kehittää.

· Perusehdot kunnossa sopimuksissa eikä ylimääräisiä kieltoja ja rajoituksia ammatin harjoittamiselle. Lomarahatolisi plussaa. Sairauslomien yms osalta pieninkin parannus lain minimiin olisi hienoa. Vuosittainen indeksikorotus.

· Perusehdot, palkkasuositukset, lomapäivät, vapaat, lomat ym.

· Pitäisi ainakin määritellä palkka- ja työaikaasioita, sekä harjoittelijoiden palkkoja tarkemmin.

· Selkeät pohjapalkat, minimityöajat ja tuntimäärät, esim. Ei sallita alle sitä viikkotuntityömäärää, josta ansiosidonnainen alkaa karttua.

· Selkeät raamit alalle

· Sellainen joka ajaa viestintätoimistojen henkilökunnan etuja. Konsultit on aina vähän lainsuojattomia ja heikommassa asemassa.

· Sen pitäisi huomioida viestintätehtävien vaatimukset ja moninaisuus

· Sen pitäisi määritellä viestinnän alan erilaisille tehtäville palkkauksen minimitasot ja antaa suuntaviivoja sille, millainen viestinnän alan osaaminen on ns. Tavanomaista osaamista ja millainen erityisosaamista.

· Sen tulisi määrittää minimipalkat yleisimmille viestinnän työtehtäville.

· Siihen en osaa vastata. Ainakin siinä pitää määritellä, mitkä työtehtävät kuuluvat viestinnän alaan. Ja mitkä ovat verkkoviestinnän tai markkinoinnin osaajan työtehtäviin kuuluvia.

· Siinä pitäisi olla selkeästi määritelty eri viestintätehtävien vaativuustaso (suorittava taso, asiantuntijataso, päällikkötaso jne.)

· Siinä pitäisi ottaa huomioon viestinnän erityispiirteitä nykymaailmassa: 24 h some, mainekriisit jne.

· Sopimuksen pitäisi kattaa meidän työmme erityisluonne. Sopimuksessa olisi määriteltävä mm. Työnluonteesta johtuvat ylityöt, joita aiheutuu 7/24 -tyylisestä viestinnän seuraamisesta. Samoin olisi määriteltävä muut työn eriyispiirteet ykityskohtaisemmin, niin palkon kuin se yleisellä tasolla on mahdollista.

· Tehtävien määrittelyn tasot (johtotaso, taktinen ja operatiivinen taso)  Viestinnän tehtävien kuvaus, ammattimaisuuden korostaminen

· Tulisi olla jonkinlainen vaativuusluokittelu, jonka perusteella pystyttäisiin määrittelmään minkä arvoisia ovat eri osatehtävät. Nyt lykätään varsin paljon tehtäviä yhdelle ihmiselle, ilman, että mistään maksetaan mitään lisää. Ikävuodet alalla olisi upea juttu, mutta nykyneuvottelukentässä aika mahdoton saada aikaan. Tehtäväkentässä tulisi huomioida perinteisten lehti, verkko, mainonta, yhteitöviestintä, tiedotus, graafinen osa-alueiden lisäksi myös uudet mediat somessa.

· Työehtosopimuksessa pitäisi ottaa kantaa esimerkiksi työterveyspalveluihin ja lomarahan maksamiseen.

· Työharjoitteluille olisi ainakin hyvä määrittää minimipalkka, esim. 1100 e.

· Työn ominaispiirteita ymmärtävän.

· Työtehtävät, maininta etiikasta ja siitä että viestintää tulisi hoitaa alan ammmattilainen.

· Tärkeintä on määritellä säännölliset palkankorotukset, muuten palkka jää jatkuvasti jälkeen elinkustannuksista. 10 vuodessa palkkani arvo lienee laskenut 25-30 prosenttia.

· Vaikea määrietllä

· Vaikea sanoa tarkemmin

· Verrokkina pitäisin journalistiliiton alaista tessiä, jossa määritellään korvaus esim. Ylityöstä ja vanhempainvapaasta.

· Viesti ry:n suosituksen pohjalta voisi hyvin tehdä työehtosopimuksen

· Viestijöiden työnkuvat poikkeavat toisistaan, joten yhden nimen taakse ei voi laittaa vakiopalkkaa.

· Viestinnän eri tasoisten tehtävien luonteen alleviivaava

· Viestinnän lähtökohdat

· Viestinnän roolin tulee olla siinä selkeästi hahmoteltu verrattuna esimerkiksi journalistiseen alaan ja sopimuksen tulee ottaa huomioon työn luonne ja erityispiirteet.

· Viestintäalan monipuolisen ammattiosaamisen huomioon ottava, myös tarpeeksi "väljä" siten, että siinä ei "sementoida" liiaksi asioita, jotka ovat liikkeessä ja muutoksen alaisina. Työpaikkakohtaista vapautta olisi oltava tarpeeksi.

· Vrt. Edellinen vastaus, työaikojen huomiointi

· Vähimmäispalkat, joustavat nykyaikaiset työaikasäädökset, työntekijälle kuitenkin suoja ettei asiantuntija töissä 24/7

· Vähintään palkkataulukot ja muut. En ole asiantuntija

· Yhdessä alan järjestöjen kanssa tiiviisti laadittu.

· Yhteissitova, ja työpaikkakohtaiset erikoisehdot mukaan

· Ylityöt huomioitava
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· Ainakin työajoista ja minimipalkoista olisi syytä sopia yleisellä tasolla. Loistavaa olisi, jos jotenkin voitaisiin humioida myös itsensä työllistäjät, yrittäjät ja freelancerit sekä heidän oikeutensa ja tietysti myös velvollisuutensa.

· Ainakin ylityöt ja niiden tekemisestä annetut korvaukset tulisi määritellä paremmin.

· Alan erityispiirteet huomioiva.

· Ei kovin tiukka

· Ei liian tiukka, mutta syytä huomioida viestintäpäällikön jatkuva päivystysolo.

· En ole asiaa syvällisemmin pohtinut, joten en osaa näin äkkiseltään sanoa.

· En osaa ottaa kantaa ilman pidempää pohdintaa.

· En osaa sanoa (52)

· En osaa sanoa tarkasti, mutta kyllä sen avulla pitäisi vähentää työn kuormittavuutta vapaa-aikana (koska asiantuntijatyöt valuvat kotiin) ja esim. Asiantuntijatyön tuöaikoja muutenkin pitäisi tarkastella eritavoin kuin esim suoraan asikaspalvelussa olevan jonka pitää olla tiettyyn aikasn paikalla

· En osaa sanoa tarkkaan, ainakin eri nimikkeet ja palkkaussuositukset

· En osaa sanoa. Reilu.

· En osaa vastata muuten kuin juuri palkkoihin liittyen: tarpeeksi korkeat ( ja samalla tietysti kohtuulliset) lähtöpalkat.

· Eniten huolettaa se, miten kuntapuolen viestinnän ammattilaisilla on niin paljon huonompi palkka kuin yksityisellä puolella, myös valtio maksaa parempaa palkkaa. Työn vaatimukset ovat kuitenkin samanlaiset.

· Erityisolosuhteet kattava

· Hyvä.   Siis typerä kysymys kyselyyn. Tämän ideointi voisi olla oman kyselyn aihe.

· Joustava

· Joustava moniin tarpeisiin

· Joustava niin, että asiat ovat neuvoteltavissa kuten nykyisinkin. Tietty minimipalkkaus ja suositukset tarvittaisiin.

· Joustava silti!

· Joustava, alan moninaisuuden huomioiva.

· Joustava, ottaa erilaiset toimenkuvat huomioon.

· Kattava

· Korvaukset päivystyksestä työajan ulkopuolella määriteltävä

· Koulutus erityisesti esille, sillä moniin muihin aloihin verrattuna viestintä kehittyy hurjaa vauhtia ja vaatii jatkuvaa kouluttautumista jos aikoo pysyä kehityksen tasalla. Tätä tulisi voida tehdä työajallakin.

· Kuvausta viestinnän tehtävien ominaispiirteistä, vaatimustasoista ja palkkahaitari.

· Liian monimutkainen kysymys vastattavaksi tässä. Työntekijöitä ja työnantajia jollain tapaa molempia tyydyttävä, kaiketi.

· Linjassa muiden vastaavien korkeastikoulutettujen alojen työehtosopimusten kanssa, huomioiden viestintäalan erityispiirteet.

· Linjauksia varallaolosta, ilta/viikonlopputyöstä, ehkä myös ammattitaidon ylläpitänisestä

· Minimipalkka tulisi olla määritelty, luontoisedut tulisi ottaa huomioon, sillä viestinnän työt vaativat esimerkiksi puhelimelta paljon enemmän kuin muut työt.

· Moderni, laaja, joustava

· Monet asiat ovat varmasti samoja kuin muidenkin alojen työehtosopimuksissa. Viestinnän ammateissa on kuitenkin tyypillistä tietynlainen aaltomaisuus työkuormassa, eli on selvästi kiireisempiä aikoja ja sitten taas rauhallisempia - ehkä tämän huomioiminen olisi yksi erityispiirre.

· Määritellyt tehtävät ja palkkaus

· Määritellä minimipalkka esim. Opiskelijoille ja harjoittelijoille.

· Määritelty työajat, päivystyskäytännöt sekä palkkaus

· Määrittelisi esim. Palkan / vaativuustaso, minimitaso

· Määrittää esim. Vähimmäispalkkoja suhteessa erilaisiin työnkuviin.

· Määrittää palkkausta työtehtävien perusteella. Määrittää mitä velvoitteita työntekijällä on (nyt moni viestintäpäällikkö on 24h päivystysvastuussa koko ajan, ja markkinoinnin tekijöillä on suhteeton tulosvastuu):

· Osaamisen ja vastuun huomioiva.

· Ottaa huomioon paremmin viestinnän kentän muutoksista johtuvat vaatimukset.

· Ottaa kantaa ainakin päivystyskäytäntöihin

· Ottaisi esille alan luonteen, pitäisi esim. Matka- ja etätyötä normaalina kuuluvana viestintätyöhön.

· Ottaisi huomioon koulutustaustan, ei pelkästään sitä mikä on suoritettu tutkinto. Yliopistotutkinnon suorittanut ei automaattisesti ole ammattitaitoisempi, kuin henkilö jolla on esim. Useampi tutkinto viestinnästä niin käytännön kuin johtamisen opinajoissa.   Huomioisi osaamisen - erityisosaamista pitäisi arvostaa. Kaikilla ei ole valokuvaustaitoja, graafisia taitoja jne.   On myös meitä, jotka hallitsemme todella laaja-alaisesti monia eri viestinnän osa-alueita, mutta saamme samaa palkkaa kuin henkilö, joka teettää kaiken muilla.

· Palkat, vapaat, työajat... Varsin perheille

· Palkka- ja vaativuusluokat, tehtävänkuvauksia vastaavat.

· Palkkauksen, työajan, päivystäminen ehdot sovittu

· Perusehdot kunnossa sopimuksissa eikä ylimääräisiä kieltoja ja rajoituksia ammatin harjoittamiselle. Lomarahatolisi plussaa. Sairauslomien yms osalta pieninkin parannus lain minimiin olisi hienoa. Vuosittainen indeksikorotus.

· Perusehdot, palkkasuositukset, lomapäivät, vapaat, lomat ym.

· Pitäisi ainakin määritellä palkka- ja työaikaasioita, sekä harjoittelijoiden palkkoja tarkemmin.

· Raamit jotka mahdollistaa paikallisen sopimisen

· Se voisi olla pitkälti samanlainen kuin KVTES, mutta tärkeimmät huomioitavat pointit ovat:  1) työaika-asiat  2) etätyöasiat.    Viestijät tekevät paljon töitä joustavasti. Tesin pitäisi ottaa kantaa esim. Someseurantaan ja sen suhteuttamiseen ns. "normaaliin työaikaan". Lisäksi monissa organisaatioissa etätyömahdollisuudet ovat hyvin rajatut tai villiä länttä. Tesin tulisi määrittää selkeät pelisäännöt myös tähän asiaan.

· Selkeät pelisäännöt työaikoja koskien. Palkkaussuositukset.

· Sellainen joka huomioi viestinnän tämän päivän vaatimukset esim. Sosiaalisen mediaan seurannasta ja läsnäolosta myös iltaisin ja viikonloppuisin.

· Sen pitäisi huomioida viestinnän työaikatarpeet (esim. Työ somessa ei voi tapahtua vain virastoaikana). Helpottaisi työpaikalla työajoista ja -korvauksista sopimista, jos perusteet olisi määritelty työehdoissa.

· Sen pitäisi määritellä viestinnän alan erilaisille tehtäville palkkauksen minimitasot ja antaa suuntaviivoja sille, millainen viestinnän alan osaaminen on ns. Tavanomaista osaamista ja millainen erityisosaamista.

· Sen tulee kattaa ainakin palkka ja työaika

· Siihen en osaa vastata. Ainakin siinä pitää määritellä, mitkä työtehtävät kuuluvat viestinnän alaan. Ja mitkä ovat verkkoviestinnän tai markkinoinnin osaajan työtehtäviin kuuluvia.

· Sisällössä tulisi huomioida viestinnän alan työn sitovuus kellonaikoihin ja viikonpäiviin katsomatta sekä huomioitava palkkauksessa moniosaaminen. Näin nyt äkkiseltään.

· Sopimuksen pitäisi kattaa meidän työmme erityisluonne. Sopimuksessa olisi määriteltävä mm. Työnluonteesta johtuvat ylityöt, joita aiheutuu 7/24 -tyylisestä viestinnän seuraamisesta. Samoin olisi määriteltävä muut työn eriyispiirteet ykityskohtaisemmin, niin palkon kuin se yleisellä tasolla on mahdollista.

· Tarkat sopimukset palkoista, tauoista, ylityökorvauksista, matkustuspäivien korvauksista jne.

· Tehtävien määrittelyn tasot (johtotaso, taktinen ja operatiivinen taso)  Viestinnän tehtävien kuvaus, ammattimaisuuden korostaminen

· Työaika ja korvaukset vapaa-ajalla somettamiaesta

· Työehtosopimuksen pitäisi lähteä työntekijöiden profiilista ja siitä, mitä näiltä ihmisiltä odotetaan.

· Työharjoitteluille olisi ainakin hyvä määrittää minimipalkka, esim. 1100 e.

· Tärkeintä on määritellä säännölliset palkankorotukset, muuten palkka jää jatkuvasti jälkeen elinkustannuksista. 10 vuodessa palkkani arvo lienee laskenut 25-30 prosenttia.

· Viesti ry:n suosituksen pohjalta voisi hyvin tehdä työehtosopimuksen

· Viestinnän eri tasoisten tehtävien luonteen alleviivaava

· Viestinnän roolin tulee olla siinä selkeästi hahmoteltu verrattuna esimerkiksi journalistiseen alaan ja sopimuksen tulee ottaa huomioon työn luonne ja erityispiirteet.

· Vrt. Edellinen vastaus, työaikojen huomiointi

· Vähimmäispalkan määrittely on ainakin tarpeellinen

· Vähintään palkkataulukot ja muut. En ole asiantuntija

· Yhtenäiset palkat, työajan määrittely (sisältäen matkapäivien/tuntien sisällyttämisen työaikaan). Lisäksi voitaisiin määritellä myös etätyön ehtoja tehtävän kuvaan soveltuen. Viestinnän alalla on paljon työtä, joka sekä soveltuu etätyöhön, että vaatii keskittymistä ja rauhaa.

· Yleisimmät tehtävänimikkeet ja vastuualueet, palkkasuositukset, työaika, osaamislisät jne.

· Ymmärtää alakohtaisia vaatimuksia.
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· En ole miettinyt asiaa tarkemmin, en osaa vastata

· En osaa sanoa (5)

· Joustava

· Joustava, ottaa erilaiset toimenkuvat huomioon.

· Kilpailukykyinen, kattava ja selkeä

· Koulutus erityisesti esille, sillä moniin muihin aloihin verrattuna viestintä kehittyy hurjaa vauhtia ja vaatii jatkuvaa kouluttautumista jos aikoo pysyä kehityksen tasalla. Tätä tulisi voida tehdä työajallakin.

· Linjassa muiden vastaavien korkeastikoulutettujen alojen työehtosopimusten kanssa, huomioiden viestintäalan erityispiirteet.

· Määritellä viestijän työnkuvaa,vastuita, suosituspalkkaa, kriisi/somepäivystyksen sääntöjä yms

· Ottaisi huomioon koulutustaustan, ei pelkästään sitä mikä on suoritettu tutkinto. Yliopistotutkinnon suorittanut ei automaattisesti ole ammattitaitoisempi, kuin henkilö jolla on esim. Useampi tutkinto viestinnästä niin käytännön kuin johtamisen opinajoissa.   Huomioisi osaamisen - erityisosaamista pitäisi arvostaa. Kaikilla ei ole valokuvaustaitoja, graafisia taitoja jne.   On myös meitä, jotka hallitsemme todella laaja-alaisesti monia eri viestinnän osa-alueita, mutta saamme samaa palkkaa kuin henkilö, joka teettää kaiken muilla.

· Sen pitäisi määritellä viestinnän alan erilaisille tehtäville palkkauksen minimitasot ja antaa suuntaviivoja sille, millainen viestinnän alan osaaminen on ns. Tavanomaista osaamista ja millainen erityisosaamista.

· Siinä pitäisi määritellä esimerkiksi edellä mainitut asiat.

· Sopimus voisi nostaa erilaisia ammatillisia taitoja esille.

· Tästä lakimiehet osaavat varmasti kertoa paremmin, mutta ainakin julkisen puolen viestintäväen palkkaukseen täytyisi kiinnittää enemmän huomiota (palkat reilusti alemmat, myös verrattuna muiden alojen ammattilaisiin samassa organisaatiossa)

· Vaikea määrietllä

· Viestijöiden työnkuvat poikkeavat toisistaan, joten yhden nimen taakse ei voi laittaa vakiopalkkaa.










TYÖSUHDE



Korvataanko some-päivystykseen käytetty aika jotenkin?

Muulla tavoin, miten?
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· Aika huonosti, korvataan hyvin vaihtelevasti.

· Ei korvata mitenkään, mutta päivystystä tehdään vain työaikana ja arkisin

· Ei korvata, tehdään työaikana

· Ei relevantti kysymys roolissani viestintäkonsulttina

· En itse osallistu some-päivystykseen

· En itse somepäivystä

· En ole työaikalainsäädännön piirissä

· Globaalissa yrityksessä some-päivystys hoituu eri aikavyöhykkeillä toimivien viestijöiden turvin.

· Kiertävä some-vuoro työaikana, illat ja vkloput ulkoistettu

· Konsulttina / viestintätoimistona some-päivystys kuuluu normaaliin asiakkaalta laskutettavaan työhön. Työntekijöille se kuuluu normaaliin joustavaan työaikaan.

· Korvataan talon työehtosopimuksen mukaisesti kuten muukin ylityö.

· Kumppani hoitaa päivystyksen ilta-aikaan ja viikonloppuisin

· Kuuluu asiakaspalvelun tehtäviin, saavat lain mukaisen korvauksen.

· Käytetyn ajan mukaisesti vapaana

· Käytetyt tunnit kirjataan normaalisti työaikana.

· Käytetyt työtunnit merkitään tuntikirjanpitoon

· Meillä on henkilöitä eri aikavyöhykkeillä, joten varsinaista päivystystä ei tarvita työaikojen ulkopuolella.

· Meillä on viestinnän varallaolo, joka ei koske pelkästään somea vaan myös mediaseurantaa.

· Merkitsen tunnit työajanseurantaan ja pidän ne sen mukaisesti yksi-yhteen vapaana.

· Muut saavat mutta minä en (johtaja-asema)

· Ne joilla on digitaalisessa viestinnässä organisaatiomme some-vastuu, saavat korvauksen vapaa-aikana. En kuulu ko. Ryhmään.

· Normaalin työajan puitteissa somepäivystysvourot jaetaan viestintäyksikössä tasapuolisesti. Ei erilliskorvausta. Normaalin työajan ulkopuolella ulkoistettu tai tarvittaessa erilliskorvauksella (harvoin).

· On korvattu rahana, mutta itselläni on kokonaistyöaika ja ei siis koske minua.

· Ostopalveluna

· Ostopalveluna

· Päivystys on vain työaikana, muuna aikana se on ulkoistettu.

· Päivystystä edellytetään vain erityistilanteissa, jolloin korvaaminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

· Saan erikseen sovitun varallaolokorvauksen halutessani sekä vapaana että rahana

· Saan päivystykseen käytetyt tunnit vapaana yksi yhteen, vaikka tesissä ei ole näin virallisesti määritelty.

· Sen saa merkitä työajaksi normaali käytännön mukaisesti.

· Sisältyy omaan kokonaistyöaikaani, jos joku viestintätiimin jäsen sijaistaa minua, hän saa päivystyskorvauksen

· Somea ei päivystetä erikseen, mutta mediapäivystyksen ohella tehdään tarvittaessa sometöitäkin. Asiakaspalvelu päivystää ja hälyttää tarvittaessa.

· Some-päivystys kuuluu meillä yhden asiantuntijan työnkuvaan. Organisaatiossamme se ei tarkoita some-asiaa, vaan vastaa pikemminkin mediaseurantaa. Ts. Reagoidaan tarvittaessa.

· Somepäivystys on työhön kuuluvaa, merkitty myös työsopimuksiin ja palkassa on huomioitu myös työhön liittyvä kiinteän työajan ulkopuolella tapahtuva työ, mitä mm. Somepäivystys on.

· Some-päivystys ostetaan viestintätoimistolta

· Some-päivystys tai some ylipäätään ei kuulu organisaatiossani viestintään vaan kriisiviestintää lukuunottamatta puhtaasti markkinointiyksikköön. En ole siksi huomioinut somepuolen ihmisiä esim. Viestintäyksikön suuruutta ilmoittaessani.

· Some-päivystystarve on organisaatiossamme vähäinen, liittyy yleensä ennalta sovittuun järjestelyyn esimerkiksi viikonloppuun tai iltaan osuvan tapahtuman yhteydessä, jolloin osallistumisaika tiedetään ennakolta ja voidaan sijoittaa tuntisuunnitteluun.

· Sometiimi päivystää oman työaikansa puitteissa. Itse päivystän tarvittaessa ja tilanteen mukaan, enkä saa siitä erillistä korvausta.

· Tehdystä työstä merkitsen hallintajärjestelmään tunnit, jotka sitten katsotaan olevan ylityötä, mikäli työpäivän tunnit ovat täynnä.

· Toistaiseksi päivystystä ei ole tarvittu eikä asiasta ole varsinaisesti vielä sovittu.

· Työajan mukaan, kuten normaalinakin aikana.

· Työajan ulkopuolinen päivystys ostetaan ulkoa.

· Vapaa-aika
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· Ei korvata, tehdään työaikana

· Esimiehestä riippuen korvaukset vaihtelevat. Osa saa tunnit ylitöinä vakiona tietyn tuntimäärän ja jos se ylittyy, saa tehtyjen tuntien mukaan, osa epämääräisesti joko saa tai ei saa korvausta.

· Globaalissa yrityksessä some-päivystys hoituu eri aikavyöhykkeillä toimivien viestijöiden turvin.

· Käytetyt työtunnit merkitään tuntikirjanpitoon

· Laitan tumnit ylös

· Meillä on henkilöitä eri aikavyöhykkeillä, joten varsinaista päivystystä ei tarvita työaikojen ulkopuolella.

· Meillä on viestinnän varallaolo, joka ei koske pelkästään somea vaan myös mediaseurantaa.

· Merkitsen tunnit työajanseurantaan ja pidän ne sen mukaisesti yksi-yhteen vapaana.

· Muut saavat mutta minä en (johtaja-asema)

· Normaalin työajan puitteissa somepäivystysvourot jaetaan viestintäyksikössä tasapuolisesti. Ei erilliskorvausta. Normaalin työajan ulkopuolella ulkoistettu tai tarvittaessa erilliskorvauksella (harvoin).

· Rivityöntekijät (= ei päällikkötaso) eivät ole velvoitettuja päivystämään työajan ulkopuolella. Some-päivystys on kiertävä vuoro työn aikana muun työn ohella.

· Saan päivystykseen käytetyt tunnit vapaana yksi yhteen, vaikka tesissä ei ole näin virallisesti määritelty.

· Samoin kuin ylityöt

· Someen liittyviä ei korvata. Varallaolopäivystys tarkoittaa meillä +2h asuntopäivystystä.

· Somen ylläpito ulkoistettu

· Some-päivystys kuuluu meillä yhden asiantuntijan työnkuvaan. Organisaatiossamme se ei tarkoita some-asiaa, vaan vastaa pikemminkin mediaseurantaa. Ts. Reagoidaan tarvittaessa.

· Sometiimi päivystää oman työaikansa puitteissa. Itse päivystän tarvittaessa ja tilanteen mukaan, enkä saa siitä erillistä korvausta.

· Tehdystä työstä merkitsen hallintajärjestelmään tunnit, jotka sitten katsotaan olevan ylityötä, mikäli työpäivän tunnit ovat täynnä.

· Työtunnit ovat saman arvoisia (vastaavan vapaa-ajan arvoisia) tehtiin ne milloin tahansa.

· Ulkoistettu

· Vapaa-aika

· Vapaa-aikana yksi yhteen, ellei kyse poikkeuksellisista päivystystilanteista kuten viikonloput tai pyhät.

· Viestintäpäälliköillä on kunnissa päivystysvelvollisuus myös virka-ajan ulkopuolla. En tiedä, miten se korvataan. Siitä kai sovitaan erikseen oman esimiehen kanssa.
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· Aika iso osa somepäivystäjistä on hengellisen työn tekijöitä, joiden työaika jakautuu myös viikonlopuille/iltoihin. Jos itse hoidan somea työajan ulkopuolella, se on tällä hetkellä niin vähäistä, että en koe siitä tarvitsevani korvausta.

· Meillä on viestinnän varallaolo, joka ei koske pelkästään somea vaan myös mediaseurantaa.

· Ne joilla on digitaalisessa viestinnässä organisaatiomme some-vastuu, saavat korvauksen vapaa-aikana. En kuulu ko. Ryhmään.

· Saan erikseen sovitun varallaolokorvauksen halutessani sekä vapaana että rahana

· Some-päivystystarve on organisaatiossamme vähäinen, liittyy yleensä ennalta sovittuun järjestelyyn esimerkiksi viikonloppuun tai iltaan osuvan tapahtuman yhteydessä, jolloin osallistumisaika tiedetään ennakolta ja voidaan sijoittaa tuntisuunnitteluun.

· Tämä on yhä harmaata aluetta.








TYÖTYYTYVÄISYYS



Mistä syystä olet harkinnut siirtymistä toiselle alalle?



ProCom ry:n jäsenet



· Aikansa kutakin -mentaliteetilla.

· Aina täytyy olla vaihtoehtoja. Viestinnän ala on muuttunut henkilökeskeiseksi ja pinnalliseksi, huolellinen suunnittelutyö vähenee, korostetaan liikaa esimerkiksi teknisiä välineitä ja niiden osaamista.

· Ajan- ja elmänhallinta, pois liukuhihnalta. Uudet kiinnostuksen kohteet

· Ala on innostavuuden lisäksi rasittava ja työssä koen ikuista riittämättömyyden tunnetta.

· Ala on niin nopeatempoinen ja 24/7 luonteinen, että en tiedä jaksanko olla mukana ja lisätä osaamistani sitä tahtia mitä täytyisi, että alalla voi toimia onnistuneesti. Tällä hetkellä puurran viestinnän asioiden parissa pitkälti yksin omassa yksikössäni ja se tuntuu todella raskaalta ajoittain.

· Ala tuntuu joskus muuttuvan niin vauhdilla ja työnantajilla tuntuu olevan todella epärealistinen kuva rekryssään. Tunnen itseni joskus taitamattomaksi. Kaipaan alalle, jossa tehdään asioita, ei vain kerrota niistä.

· Alaan kyllästymisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien pohtimisen vuoksi

· Alan avoimiin työpaikkoihin on erittäin paljon hakijoita.

· Alan jatkuva muutos ja sosiaalisen median läpitunkevuus

· Ammattitaidon ja kokemuksen arvostuksen puute.   Jokaisella organisaatiossa on vankka mielipide siitä, miten viestintä pitäisi tehdä (ja se on useimmiten ihan jotain muuta, kuin se miten asia on organisaatiossa hoidettu) Nämä samaiset tyypit eivät yleensä pysty tuottamaan edes yhtä järkevänoloista tekstikappaletta :-)     Viestintäihmisen oletetaan hanskaavan tuossa tuokiossa monen ammatti-ihmisen hommat.    Viherpesu ja vastaava ällöttää.  Haluaisin tehdä oikeasti merkityksellistä työtä.

· Burnout

· Elämän muutoksen tavoittelu

· Elämässä voisi tehdä jotain muutakin.

· En halua tehdä koko työuraani vain yhden substanssin parissa

· En jaksa työpaikkani huonoa ilmapiiriä.

· En ole kuitenkaan 100% varma, onko viestintä täysin oma juttuni ja kilpailu työpaikoista viestinnän alalla on todella kovaa, koska viestintä on niin suosittu ala sekä kauppa- että yhteiskuntatieteilijöiden ja jopa humanistien keskuudessa. Työllistymisen kannalta ja turvaamiseksi olisi parempi, jos löytyisi enemmän joku "niche"-alue, jossa voisi kehittyä kovaksi osaajaksi...(Esim. IR on enemmän niche-alue kuin yritysviestintä itsessään)

· En ole saanut alan töitä.

· En ole varma haluanko työskennellä ainoastaan viestinnässä tulevaisuudessa.

· En ole varma, pääsenkö hyödyntämään parhaita puoliani viestinnän alalla.

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· En usko että viestinnällä tehdään muutosta, muutos on ihmisessä, haluaisin keskittyä siihen.

· En viihdy konsulttina.

· Ensinnäkin oman toimialani epävarmuus tällä hetkellä. Tämänmuotoisena ja haastavana se tuskin jatkuu kovin kauan. Lisäksi olen saanut tehdä niin laaja-alaisia tehtäviä aiemmin, että kokemukseni voisi riittää muuhunkin. Samoin haasteelliset esimiestehtävät kiinnostavat. Voi myös olla, että uusi diginatiivi työtapa ja sukupolvi on muuttanut tehtäviä eri suuntaan kuin ennen.

· Epävarmuus

· Eräällä tavalla olen jo. HR:ssa viestintää ja työnantajamielikuvatehtäviä

· Eteneminen omasssa organisaatiossa ei ole mahdollista ja viestinnän työt ovat hyvin kilpailtuja

· Etenemismahdollisuuksia nykyisellä työnantajalla ei ole, moni muukin ala kiinnostaa.

· Haastavammat ja monipuolisemmat tehtävät

· Halu hyödyntää viestinnässä opittuja taitoja muissa tehtävissä, vaihtelunhalu, viestinnän meneminen enemmän some-suuntaan, joka ei enää seniorimpana kiinnosta.

· Halu oppia uutta, viestinnän alan muutos someaikana (digimarkkinointi etc)

· Halu tehdä välillä jotain muuta tai lisätä nykyiseen työhön uusia mausteita.

· Haluaisin kokeilla välillä muunlaisia työtehtäviä, mutta viestintä voisi mielellään kuulua osaksi työtehtäviä.

· Haluaisin palata vanhaan työhöni, mediakoordinaattoriksi lehtitaloon

· Haluan kehittää laajemmin yrityksen liiketoimintaa. Taustani antaa hyvät eväät vastuualueen laajentamiseksi. Näen roolini strategisten kehitysohjelmien vetäjänä, ja sitä kautta yrityksen liiketoiminnan ja toimintatapojen uudistajana.

· Haluan kokeilla muitakin työtehtäviä. Viestintä ei ole arvostettua.

· Haluan oppia uutta ja kehittyä itse.

· Harkitsin siirtymistä takaisin opetustehtäviin, täydensin opinnoilla osaamistani

· Heikot etenemismahdollisuudet esimiestehtäviin julkisella sektorilla ja toisaalta kiinnostus muitakin töitä ja kv-haasteita kohtaan ovat saaneeet katselemaan muualle.

· Henkilökohtaiset syyt.

· Henkilöstöasiat kiinnostavat

· Huono johtaminen

· Huono palkkaus

· Ikä, olen miettinyt haluanko eläkeikään asti tehdä

· Infoähkyn vähentämiseksi.

· Jatkuvat yt:t ja muut muutokset käynnissä stressaa ajoittain

· Johtamisen kysymykset ja mentorointi sekä työnohjaus kiinnostavat.

· Jos en työllisty enää viestinnän tehtäviin, pitää harkita jotain toista alaa. Olettamukseni on, että nuoremmat hakijat ovat viestinnän ja markkinoinnin tehtäviin vahvemmilla.

· Jotakin uutta

· Kahdessa viime työpaikassani ei ole ymmärretty viestintää. Sille ei ole annettu kunnon budjettia, minulle ei ole annettu päätösvaltaa ja lisäksi työtäni on hidastettu sekä haluttu minun tekevän enemmän muita töitä kuin viestintää.

· Kaipaan uudistumista ja uusia haasteita.

· Kiinnostuksen hiipuminen viestinnän tekemiseen samalla kuin kiinnostus markkinointia, liiketoimintaa ja yritysvastuuasioita kohtaan on kasvanut.

· Kiinnostuksen ja oman osaamisen kehittämisen & hyödymtämusen vuoksi.

· Kiinnostuksen kohteet muilla aloilla.   Viestinnän alan omia kiinnostuksen kohteita vastaavien töiden vähäinen määrä.

· Kiinnostuksen kohteet ovat muualla

· Kiinnostus enemmän itse substanssiin.

· Kiinnostus syvempään sisältötyöhön.

· Kiire

· Koska en ole enää nuori. Olen jo 40 ja se valitettavasti näkyy työn hakemisessa. Minulla ei ole esimieskokemusta, joten en pääse johtotehtäviinkään.

· Koska tällä alalla ei näytä olevan jatkuvuutta

· Kuormittavuus

· Kuormittavuus, epävarma työtilanne

· Kyllästyminen

· Kyllästyminen aiempaan työhöni, ja tunne, että tämä ei ole työ jota haluan tehdä koko ikäni

· Kyllästyminen etenkin tukipalvelun asemassa olevaan viestintään vs. Viestintä päätoimialana organisaatiossa, turhautuminen, mediaviestinnän muuttuminen yhä.hankalammaksi viestitulvassa, nopea digitaalinen kahitys, tunne että tämä ei ole mitään keski-ikäisen hommaa.

· Kyllästyminen työhön/toimialaan ja alan käytäntöihin

· Kyllästyminen. On yhä useammin päiviä, jolloin en jaksaisi olla innostamassa enää yhtään uutta yritysjohtajaa ryhtymään ajatusjohtajaksi, en jaksaisi suunnitella strategiaa kenenkään asiantuntijaprofiilin rakentamiseksi, enkä rakentaa kenestäkään henkilöbrändiä - vähiten itsestäni.

· Leipääntyminen alaan, motivaation puute, työn merkityksellisyyden pohtiminen ja tulevaisuuden miettiminen uudelleen, alalla kehityksessä mukana pysymisen asettamat haasteet.

· Leipääntyminen: nykyinen tehtävä ei tarjoa uutta opittavaa

· Liian moni juttu kiinnostaa. Liiallinen sisällöntuotto nykyisessä työssä. En välttämättä kokonaan pois viestinnän parista, mutta uutta suuntausta johonkin.

· Liian suuri työkuorma resursseihin nähden. Liian huono palkka.

· Liikaa töitä, riittämättömyyden tunne, ei tunnu enää hyvältä.

· Liiketoimintajohtoon ei viestinnän tehtävästä pääse aina kovin helposti - markkinointi tai business development voisi avata parempia mahdollisuuksia siihen.

· Lisää töitä

· Mahdollisuus siirtyä pois jatkuvasti kaoottisemmaksi muuttuvasta työelämästä kiinnostaa

· Markkinointipainotteinen työ kiinnostaa enemmän.

· Mielenkiinto on muuttunut enemmän henkilöstöhallinnan puolelle

· Mielenkiinto toiseen alaan

· Minulla ei ole varsinaista viestinnän koulutusta, vaan olen ns. Ajautunut viestinnän tehtäviin. Pohdin vielä, mitä oikeasti haluaisin tehdä.

· Minulla on substanssiasiantuntemusta alalta, johon koen intohimoa ja jota arvostan. Kyllästyttää jo uran alussa joissain organisaatioissa esiintyvä tapa ajatella viestintää viimeisenä budjetoitavana tukitoimintona, jolloin oman työn arvostus voi olla matala

· Minut on irtisanottu nykyisestä tehtävästä, joten edessä on joka tapauksessa uuden työn etsiminen. Koen että tässä kohtaa olisi viisasta pohtia, mitä oikeastaan haluan tehdä.

· Mitä enemmän kokemusta karttuu, sitä parempi tiedän olevani laaja-alaisemmissa työtehtävissä. Viestinnän päivätyö on usein "sälää".

· Moni muukin ala/tekeminen kiinnostaa ja olen tehnyt jo kauan erilaisia viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä johtotasolla.

· Muita kiinnostavia työtarjouksia on tullut eteen - viestinnässä ei sinänsä mitään vikaa.

· Myös muut alat ja yrittäjyys kiinnostavat, kädentaitojen ja visuaalisen osaamisen hyödyntäminen työssä vastapainona viestinnän tekemiselle.

· Nykyinen tehtävä on kiinnostava, mutta viestintä tuntuu jäävän hieman irralliseksi toiminnaksi, muiden tukipalveluksi. Kaipaan enemmän itsenäistä vaikuttajaviestinnän kenttää, missä olen aiemminkin työskennellyt.

· Nykyisellä työpaikalla liian pitkään jatkuneet viestinnän aueeseen liittyvät johtamisongelmat.

· Nykyisten avoinna olevien paikkojen laajojen osaamisvaatimusten ja samalla alhaisten palkkauksien vuoksi. Lisäksi minua kyllästyttää viestinnän työn pitäminen tukitoimintona ja sisäisenä palveluna omassa organisaatiossani: Lisää työntekijöitä ei palkata tiimiin, vaikka töitä on hurjasti ja meillä on koko ajan viestintäharjoittelija tiimissä. Tarvetta on useammallekin työntekijälle tiimiin. Olen miettinyt, hankkisinko jonkin toisen ammatin, jossa voisin hyödyntää myös viestintätaitojani.

· Olen haaveillut opetusalalle siirtymisestä monet vuodet, mutta en ole suorittanut kasvatustieteiden opintoja.

· Olen jo siirtynyt. Palasin hrd-tehtäviin, koska edeltäneen viestinnän tehtäväni jälkeen en onnistunut saamaan viestinnän töitä, tai paremmin sanottuna työllistyin nopeammin hrd-puolelle. Toinen syy on palkkaus, viestinnän tehtävistä ei saa yhtä hyvää palkka- ja urakehitystä.

· Olen kiinnostunut enemmän yritysvastuuasioista.

· Olen kylästynyt epäoikeudenmukaiseen kohteluun

· Olen miettinyt oman yrityksen perustamista - ei viestintään liittyvä.

· Olen ollut alalla pitkään ja vaihto kiinnostaa.

· Olen ollut pitkään samankaltaisissa tehtävissä ja joskus pohdin voisinko tehdä jotain muutakin.

· Olen tehnyt jo pitkään viestintätyötä (17 vuotta), joten vaihtelu voisi virkistää. Olen ollut urani aikana vain puoli vuotta poissa työelämästä perhevapaalla, joten ehkä sekin on taustalla.

· Olen tehnyt niin kauan viestinnän ja markkinoinnin töitä, että halusin pitää yllä omaa kehitystäni. Pohdin myös, että seuraavien 15 v päätä kukaan ei enää palkkaa 55 vuotiasta viestintä ja markkinointijohtajaa, koska työkenttä on muuttunut tyystin ja teknologia sen mukana. Siksi sirryin muihin tehtäviin viime keväänä laajentaakseni omaa osaamistani

· Olen tehnyt viestintää 14 vuotta. Se on aika pitkä aika, ja etenemismahdollisuudet ovat huonot ja kilpailu kovaa. Olen tehnyt jo usean vuoden ajan opintoja oikeustieteessä avoimessa yliopistossa ja suorittanut myös LKV-tutkinnon, ja olen menossa ensi vuonna oikeustieteellisen pääsykokeeseen.

· Olen tehnyt viestintää jo niin pitkään ja iso osa töistäni on tällä hetkellä jo muuta ja olisi vielä kiva kehittyä ja oppia uutta

· Olen tehnyt viestintää jo niin pitkään.

· Olen toiminut viestinnässä pitkään, olisi kiinnostavaa tehdä jotakin uutta.

· Oli vahva tarve vaihtaa työpaikkaa ja viestinnän tehtäviä ei ollut tarjolla.

· Olin perhevapaalle jäädessä hieman turhautunut ja pettynyt silloisiin työtehtäviini ja työnantajaani, joten pohdin äitiysloman aikana muita vaihtoehtoja. En kuitenkaan potenut intohimoja oikein mitään kohtaan. Vaihdoin työpaikkaa hoitovapaan jälkeen ja löysin uudelleen viestintää kohtaa kokemani intohimon.

· Oma kehittyminen ja motivaatio ja kiinnostuksen kohteet

· Oma kiinnostus suuntautuu osin toisaalle.

· Oma motivaatio tehdä erilaisia asioita ja oppia uutta

· Oma osaamiseni on vahvemmin liiketoiminnan kehittämisessä

· Omaa tekemistä tulee kyseenailaistettua aina silloin tällöin. Uudenlaiset haasteet, kuten organisaation toiminnan kehittäminen ja muutosjohtaminen kiinnostavat.

· Oman itsensä ja uran kehittämistä

· Oman urakehityksen takia.

· Omat mielenkiinnon kohteet

· Operatiivisen toiminnan kehittäminen on alkanut kiinnostaa yhä enemmän.

· Organisaationi yhdistetään toiseen, jolloin viestintäihmisten määrästä tulee suuri. Voi tulla irtisanomisia.

· Paikkakunnan vaihtohalukkuus ja työpaikan etsintä laajalla haarukalla

· Palkkauksen ja arvostuksen takia. Myös siksi, että oma professioni on raja-alueella tietohallinnon, viestinnän ja HR:n välillä, ja periaatteessa minulla olisi osaamista ja pätevyyttä kaikille näille osa-alueille. Viestinnän osaaminen taitaa olla näistä heikoimmin palkattua.

· Paremmat mahdollisuudet saada työtä

· Paremmat palkat, varmempi työ, työn arvostus, oma ammatillinen kehittyminen, turvatumpi tulevaisuus, motivoivampi työura..

· Parempi palkka

· Parempi työllisyystilanne, palkka ja etenemismahdollisuudet

· Pitkä aika toimistopuolella alkaa puuduttaa. Työ asiakkaan viestintäosastolla (=kaukana bisneksen ytimestä) ei kuitenkaan houkuttele.

· Pohjattomasta uteliaisuudestani, ikään liittyvästä vapaudenkaipuusta sekä tiedostamastani elämän rajallisuudesta johtuen haluaisin vielä tehdä jotain aivan uutta ja toisenlaista. Viestintä on toki intohimoni ja rakkain lajini työsektorilla, sekä osittain elämäntapa, enkä usko että sen läsnäolo kokonaan väistyisi, vaikka siirtyisin toiselle alalle.

· Pois viestinnästä jos se ymmärretään sanan suppeassa merkityksessä - toisaalta teen nytkin töitä asiakaskokemuksen, markkinoinnin ja strategian parissa, vaikka nimikkeeni on viestintäpäällikkö; toisaalta viestintää ei saa irti mistään töistä

· Resurssipula, jatkuva stressi ja kiire, viestintään ei varata riittävästi resursseja ja koen arvostuskysymyksenä. Henkilökohtaisena syynä voisin viihtyä toisentyyppisissäkin, vähemmän stressaavissa tehtävissä

· Saisi keskittyä edes johonkin asiaan kunnolla, eikä huseerata siellä sun täällä koko ajan.

· Siirtymistä kulttuurin puollella: käsikirjoittamaan ja ohjaamaan teatteria, elokuvia (teen sitä vapaa-ajallani, ja aika ei tahdo riittää)

· Some vituttaa

· Substanssiosaamimen jostain toisesta alasta kiinnostaa, viestintä edelleen helposti vain tukitoiminto

· Tavoite yritysjohdossa, nyt jo sillä tiellä

· Tehtävänkuvani viestintäasiantuntijana on melko hajanainen, ja työtehtävään ei ole digitaalisen toimintaympäristön takia syntynyt vielä tiettyä vakiosisältöä tai hyväksi todettuja työskentelytapoja (toisin on tietysti tuloshakuisen some-markkinoinnin tehtävissä). Taustaltani olen juuri valmistumassa oleva KTM, joten viestinnässä haastetta tuo se, etten ole tuttu mediasuhteiden hoidossa tai toimittajien kanssa työskentelyssä. Some-osaaminen organisaatioissa liittyy taas usein selvästi kaupallisempien toimintojen logiikkaan, kuten markkinointiin: välillä tuntuu haastavalta "kilpailla" talon sisällä isommalla rahalla tuotetulla mainsos

· Tein pitkään avustavia tehtäviä eikä urani edennyt, olin turhautunut tilanteeseen.

· Tiukat aikataulut ja virheettömät materiaalit sijoittajaviestinnässä aiheuttavat tiukkoja tilanteita mm perhesuhteiden kannalta

· Toimialan junnaaminen omissa liemissä ärsyttää, digisiirtymä on tullut mutta se ei saisi olla koko ajan keskiössä. Mielestäni viestintätoimialalle tarvitaan kunnianhimoisempi lähestymistapa substanssiasioiden sisältöjen syvempään ymmärrykseen ja sieltä johdetut tavoitteelliset ja tiukat vaatimukset viestijöiden ammattitaidolle. Ei niin, että koko toimialan erityisosaamiseksi kerta toisensa jälkeen siivilöityy on kivojen fiilisten välittäminen ja yhteishengen luominen, oikein sommiteltu kuva tai some-kikkojen taitaminen. Nuo ovat kaikki viestijöiden sisäisiä ja keskinäisiä työkaluja, jotka pitää olla hanskassa. Sen sijaan muun organi

· Toimialan työllisyysnäkymät ovat epävarmat, kiinnostus tehdä vaihteeksi jotain muuta.

· Toinen ala kiinnostaa, eikä vielä ole liian myöhäistä vaihtaa alaa...

· Toinenkin ala kiinnostaisi.

· Toisi vaihtelua ja toisaalta myös laajentaisi kokemusta muilta aloilta. Laajempaa näkemystä voisi hyödyntää tulevaisuudessa viestinnän tehtävissä.

· Toivoisin laajempia ja mielekkäämpiä työtehtäviä

· Toivon muutosta elämääni

· Tulen myyntitehtävistä ja ne kyllä kiinnostaisivat nyt.

· Tyytymättömyys työhön, organisaatioon  Motivaatiopula

· Työ on entistä hektisempää, väkeä ei palkata kaikkien poislähtevien tai eläköityvien tilalle ja organisaation johtaminen tuntuu olevan aina vain kehnompaa.

· Työ on hektistä ja toimenkuva pirstaleinen. Pitää olla monessa paikassa yhtä aikaa, oppia koko ajan uutta ja olla ajan hermolla.

· Työllisyystilanne, alan arvostus heikko

· Työn hektisyyden takia

· Työn hektisyys

· Työn kuormittavuus ja lisääntyvät vaatimukset

· Työn melko raskasta ajoittain, ajankäyttö haasteellista ja some vie loputkin

· Työn määrä, ylityöt ja jatkuva "päivystysvalmius"

· Työntekopaikan valinnanmahdollisuuden laajentamiseksi.

· Työpaineet, kohtuuttomat odotukset, arvostuksen puute. Vaihdoin juuri työpaikkaa joten tilanne korjaantunut

· Työskentelen jo nyt IT-alalla, muutoksenhallinta- ja koulutustehtävissä teknisessä tiimissä. Viestinnän ja vuorovaikutuksen osaamisesta on valtavasti hyötyä!

· Työtahdin takia. 25 vuotta työelämää takana, jotain muutakin voisi tehdä.

· Työtilanteen epävarmuus. Viestintätehtäviin haetaan erityisesti nuoria. Vältetään korkeamman palkan maksamista kokeneelle työnhakijalle.

· Työuraa on jäljellä 10-11 vuotta ja olen pohtinut ns. Työn huokoistamista tai ammatinharjoittajana toimimista siltä pohjalta, että takana myös melko paljon psykologian opintoja ja niitä ehkä voisi hyödyntää, jatkaa ja jotenkin yhdistää viestintään ja johtamisosaamiseen.

· Tällä alalla on niin kova kilpailu paikoista, että työpaikan vaihtaminen alan sisällä on hankalaa.

· Tämä on jo nähty. Tai sitten pitä saada kunnon position, jossa voi itse päättää. Haluan suuntautua jatkossa kehityshommiin.

· Tämänhetkisessä työssäni viestintä tuntuu olevan todella vaativa ala, jolla pärjäävät vain röyhkeät extrovertit.

· Tää on aika rankkaa - tilanteet muuttuvat koko ajan ja aina pitäisi olla joustava. Tällaista ei kukaan jaksa ikuisuutta.

· Uuden motivaation hakeminen, pitkä työura takana samoissa tehtävissä

· Uuden oppiminen

· Uudet haasteet kiinnostavat aina

· Uudet haasteet kiinnostavat ja organisaatioiden kehittäminen laajemmin kuin vain viestinnän osalta

· Uudet haasteet kiinnostavat, viestintää tai tekemääni työtä ei arvosteta, koska kuka vaan osaa viestiä paremmin - oli alan ammattilainen tai ei.

· Uupuminen edellisessä työssä, halu kokeilla toisenlaista ammatillista identiteettiä.

· Vaihtelu

· Vaihtelu huvittaisi

· Vaihtelu virkistää, monipuolinen osaaminen lisääntyy

· Vaihtelua

· Vaihtelua

· Vaihtelun halu, oman intohimon etsiminen

· Vaihtelun ja kehittymisen halu. Olen kiinnostunut monesta ja ekonomina selkeämmin liiketoiminnalliset tehtävätkin kiinnostavat.

· Vaihtelun vuoksi, mielenkiinnon säilyttämiseksi, ja siksi jotta pääsisi esikunta/tukitoiminnosta ydinliiketoiminnan tekemiseen.

· Vaihtelun vuoksi.

· Vaihtelunhalu ja alan murros

· Vaikea työllistyminen vakinaiseen työhön

· Vaikean työllistymistilanteen vuoksi. Viestijöitä on yli tarpeen, toisaalta esim. Digitaalisen viestinnän hyvistä osaajista on ilmeisesti pulaakin.

· Valtion tulevat organisaatiomuutokset.

· Vielä nyt ehtisin sen tehdä

· Viestinnän kehitys ei enää kiinnosta minua, en ole motivoitunut tehtävistä, ollut niin kauan alalla

· Viestinnän kenttä on jo liiankin tuttu.

· Viestinnän muutos työpaikassa (liitossa) on niin suurta ja stressaavaa.

· Viestinnän osaamista olisi mahdollista hyödyntää myös monissa muissa työtehtävissä, kuin varsinaisissa viestinnän töissä. Tärkeintä on työn sisältö ja siitä motivoituminen.

· Viestintä ei aina tunnu omalta alalta. Se on usein liian pinnallista makuuni, en jaksaisi aina olla niin kiinnostunut siitä miltä asiat näyttävät, enkä juosta uusimpien villitysten perässä. Viestinnässä on liikaa turhaa hypetystä, joka ei ole oikeasti tärkeää organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

· Viestintä ei alun perinkään ollut suunitelmissa kuin sivupolkuna.

· Viestintä on hyvin vaativa ala, jos on tietohallintokin.

· Viestintä on minulle johtamisen väline, ei itse tarkoitus. Toisaalta viestintä johtamisen välineenä on täysin ratkaiseva ja pärjään siksi esim. Muutoshankkeissa niin hyvin, että olen hyvä viestijä.

· Viestintä on suppea osa-alue siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Etenkin tässä 10+ vuoden jälkeen pohtii, että onko ala, jossa huippu on jonkin organisaation viestintäjohtajan vakanssi välttämättä kovin palkitseva juttu kuitenkaan. Enemmänkin voisi elämässä saada aikaan ja isompiin asioihin vaikuttaa :)

· Viestintäfuktion heikko arvostus; Halu tehdä ns. Substanssiasiaa itse, ei vain viestiä siitä

· Viestintätyö on stressaavaa.

· Viestintään ollaan harvoin tyytyväisiä ja ammattia ei arvosteta. Onnistumisista ei tule kiitosta, jos niitä edes tunnistetaan tai halutaan tunnistaa.

· Voisin löytää mielenkiintoisia uusia tehtäviä esimerkiksi vastuullisuuden kehittämisestä

· Välillä tuntuu, ettei minulla ole tällä alalla enää kovin paljon annettavaa. Jossakin toisessa tehtävässä sekä minulla itselläni että työnantajallani saattaisi olla enemmän voitettavaa.

· Välillä tuntuu, että kaikki "on jo nähty". Aikataulupaineet ja työn kuormittavuus kasvavat jatkuvasti.

· Yleinen leipiintyminen, ajatus siitä että voisin tehdä merkityksellisempää työtä ja olla motivoituneempi työssäni.

· Yleisjohtajan tehtäviin

· Yleisjohto ja sisällöt kiinnostavat enemmän

· Yrityksessäni viestinnän arvostus on laskenut, vaikea löytää enää uutta kiinnostavaa opittavaa.

· YT-neuvotteluiden aikana työpaikkani oli epävarmalla pohjalla.

















Viesti ry:n jäsenet



· Ala ei motivoi enää kuten ennen, ainakaan nykyinen työ viestintätoimistossa. Ajoittain paine on suhteetonta työn merkityksellisyyteen verrattuna.

· Ala on jatkuvasti voimakkaassa murroksessa ja tekniikan merkitys korostuu. Itsellä ei ehkä olen riittävän paljon sisäistä kiinnostusta alati muuttuviin ohjelmiin/sovelluksiin, tekniikkaan ja niiden käyttötapoihin. Työ tuntuu ikään kuin pinnalliselta jatkuvan (nopean) muutoksen takia. Muiden alojen substanssin muuttuminen ei ainakaan omasta näkökulmasta vaikuta yhtä nopealta. Työn/alan arvostus on omassa organisaatiossa heikkoa ja lisääntyvien toiveiden ohella kaivataan yleisesti jatkuvaa viestintäresurssien ja budjetin pienentämistä. Ala on myös työntekijöiden kesken todella kilpailtu ja hakijoita on tolkuttoman paljon kaikkiin avoi

· Alalla on vaikea edetä ja oman koulutusalan työpaikkoja on vähän tarjolla.

· Alan arvostus

· Alan hektisyys ja mediamaailman murros. Liian nopeaa tulee uusia kanavia ja tekniikoita, joihin perehtymiseen ei ole aikaa. En varmaankaan jaksa eläkeikään saakka. Eläkeikää nostettiin muutamalla vuodella.

· Alan huono arvostus ja palkka, halu koittaa muuta

· Alan huono työllisyystilanne

· Alan stressi ja sen negatiiviset vaikutukset muuhun elämääni, turhautuminen asiakastyöhön ja sen vääristyneisiin odotuksiin ja tavoitteisiin.

· Alan vaatimukset ovat kovat, ja pelkään osaamiseni olevan riittämätöntä

· Alan vaihto kiinnostaa aika ajoin.

· Arvostuksen puute

· Burnout

· Edellisen työpaikan yt-neuvottelujen yhteydessä

· Ei kiinnosta

· Elämässä voisi tehdä jotain muutakin.

· En jaksa työpaikkani huonoa ilmapiiriä.

· En koe olevani erityisen hyvä työssäni ja lisäksi työhön liittyvä julkisuusvastuu ahdistaa. Myös työnhaun vaikeudet ahdistavat, vaikken tällä hetkellä etsi uutta työtä.

· En ole saanut kokopäiväistä työtä viestinnän alalta. Epävakaina aikoina kilpailu on kovaa ja viestinnän korkeakoulututkinnon suorittaneet, kuten minä, eivät ole ainoita, jotka kilpailevat viestinnän alan työpaikoista.

· En ole tyytyväinen nykyiseen työhöni, ja uuden työn saaminen viestintäalalta on erittäin vaikeaa.

· En ole varma, pääsenkö hyödyntämään parhaita puoliani viestinnän alalla.

· En saa vakituista työtä. Kaikki viestinnän työt ovat olleet määräaikaisia sijaisuuksia. En jaksa enää muuttaa työn perässä ympäri Suomea. Yksityiselämäni kärsii jatkuvasta muuttamisesta työn perässä. Myös henkinen jaksamiseni on koetuksella.

· Epäselvän toimenkuvan ja muun kuormittavuuden vuoksi.

· Epävarmuus

· Halu päästä eteenpäin

· Haluaisin tehdä jotain konkreettisempaa. Kaupungin byrokratia on yhä sekavampaa.

· Haluan vaihtelua

· Henkilökohtaiset syyt

· Humanistinen paska

· Huono ja epävarma työllisyystilanne.

· Huono palkkaus.

· Huonosti palkattu ala

· Ikä, olen miettinyt haluanko eläkeikään asti tehdä

· Jatkuva uusiutumisen vaatimus on raastavaa, on löydettävä itsestä trainer, puhuja, yhteiskuntavastuun kantaja ja samalla oeteltava uusdistuvat tidote/seuranta/some-sovellukset. Ja johdettava työntekijöiden some-lähettiläisyys motivointia jne..

· Jatkuvat määräaikaisuudet

· Jatkuvat yt:t ja muut muutokset käynnissä stressaa ajoittain

· Joskus ajattelee että voisi tehdä myös laajempaa tehtävää esim. Toiminnanjohtajana tms, jossa voisi myös hyödyntää viestinnän osaamista.

· Jotakin uutta

· Jotta pääsisin hyödyntämään varsinaista koulutustani ja aiempaa työkokemustani nykyistä paremmin. Ideaalitilanne olisi toimia viestintätehtävissä kulttuurialalla.

· Järjestöala kiinnostaa laajemminkin

· Kaipaan välillä jotain ihan muuta :)

· Kasvava työmäärä ja koviksi käyvät paineet

· Kiinnostuksen hiipuminen viestinnän tekemiseen samalla kuin kiinnostus markkinointia, liiketoimintaa ja yritysvastuuasioita kohtaan on kasvanut.

· Kiinnostuksen kohteet muilla aloilla.   Viestinnän alan omia kiinnostuksen kohteita vastaavien töiden vähäinen määrä.

· Kiinnostus kokeilla jotakin muuta

· Kiinnostus muualle, huono palkkaus

· Kiinnostus toista alaa kohtaan

· Koen, että viestintää ja viestinnän asiantuntijuutta ei arvosteta. Vastuuta annetaan paljon, mutta ei valtuuksia eikä tukea. Myös 16 vuoden jälkeen tuntuu, että olisin valmis vielä tekemään jotain muuta työtä.

· Koulutustaustan vuoksi myös liiketoiminnallinen osaaminen tai opettajan työ olisi mahdollista.

· Kuormittavuus

· Kyllästyminen

· Kyllästyminen median kanssa työskentelyyn, kyllästyminen toimialaank

· Kyllästyminen viestinnän tehtäviin.

· Kyllästyttää

· Leipääntyminen alaan, motivaation puute, työn merkityksellisyyden pohtiminen ja tulevaisuuden miettiminen uudelleen, alalla kehityksessä mukana pysymisen asettamat haasteet.

· Liikaa töitä, riittämättömyyden tunne, ei tunnu enää hyvältä.

· Liikaa töitä.

· Liiketoimintajohtoon ei viestinnän tehtävästä pääse aina kovin helposti - markkinointi tai business development voisi avata parempia mahdollisuuksia siihen.

· Mielenkiinnosta

· Mielenkiinto on muuttunut enemmän henkilöstöhallinnan puolelle

· Minut on irtisanottu nykyisestä tehtävästä, joten edessä on joka tapauksessa uuden työn etsiminen. Koen että tässä kohtaa olisi viisasta pohtia, mitä oikeastaan haluan tehdä.

· Mitä enemmän kokemusta karttuu, sitä parempi tiedän olevani laaja-alaisemmissa työtehtävissä. Viestinnän päivätyö on usein "sälää".

· Mm. Oman osaamisen kehittäminen johonkin toiseen suuntaan

· Muutto toiselle paikkakunnalle, viestinnän tehtäviä ei tarjolla.

· Myös muut alat ja yrittäjyys kiinnostavat, kädentaitojen ja visuaalisen osaamisen hyödyntäminen työssä vastapainona viestinnän tekemiselle.

· Nykyisten avoinna olevien paikkojen laajojen osaamisvaatimusten ja samalla alhaisten palkkauksien vuoksi. Lisäksi minua kyllästyttää viestinnän työn pitäminen tukitoimintona ja sisäisenä palveluna omassa organisaatiossani: Lisää työntekijöitä ei palkata tiimiin, vaikka töitä on hurjasti ja meillä on koko ajan viestintäharjoittelija tiimissä. Tarvetta on useammallekin työntekijälle tiimiin. Olen miettinyt, hankkisinko jonkin toisen ammatin, jossa voisin hyödyntää myös viestintätaitojani.

· Nykyään puhutaan paljon omien intohimojen toteuttamisesta, enkä ole varma pystynkö toteuttamaan omiani nykyisessä työssä.

· Odotukset kovat, resurssit pienet, onnistuminen vaikeaa, vaaditaan jotain "supervoimia" jo ihan työpaikkailmiotuksissakin (heataan viestinnän supermiestä tai naista...) Ei vaan enää jaksa kiinnostaa!

· Olen haaveillut opetusalalle siirtymisestä monet vuodet, mutta en ole suorittanut kasvatustieteiden opintoja.

· Olen jo siirtynyt paremmin koulutustani vastaavaan työhön, mutta hoidan osana toimenkuvaani myös viestintätehtäviä.

· Olen kiinnostunut laajentamaan osaamistani.

· Olen koulutukseltani hydrobiologi ja ymp.tieteilijä ja minulla on mm. Opettajan pätevyys, jatkuvat hallinnon uudistukset uuvuttavat ja siksi haluaisin vaihtaa tehtävää, jotta voisin käyttää paremmin omaa osaamistani hyväksi (aikaisemmin olin enemmän ympäristöviestijä)

· Olen mahdollisesti muuttamassa pysyvästi ulkomaille, ja siksi harkitsen siirtymistä enemmän markkinointipuolelle, jossa työllistymisemahdollisuudet ovat laajemmat suomenkielisen alueen ulkopuolella.

· Oli vahva tarve vaihtaa työpaikkaa ja viestinnän tehtäviä ei ollut tarjolla.

· Olin perhevapaalle jäädessä hieman turhautunut ja pettynyt silloisiin työtehtäviini ja työnantajaani, joten pohdin äitiysloman aikana muita vaihtoehtoja. En kuitenkaan potenut intohimoja oikein mitään kohtaan. Vaihdoin työpaikkaa hoitovapaan jälkeen ja löysin uudelleen viestintää kohtaa kokemani intohimon.

· Oma kiinnostus, vaikea löytää työpaikka vistinnässä (ruotsiksi)

· Organisaatiomuutosten takia

· Organisaatioviestintä on todella haastavaa, ja välillä tuntuu että turhaakin suurelta osaltaan. Kaikkien pitäisi osata viestiä ja olla kiinnostuneita viestimisestä nykyajan työelämässä.

· Osaamisen syventäminen esim. Yritysvastuukysymyksissä

· Paikkakunnan vaihtohalukkuus ja työpaikan etsintä laajalla haarukalla

· Palkka, määräaikaisuudet

· Palkkauksen ja arvostuksen takia. Myös siksi, että oma professioni on raja-alueella tietohallinnon, viestinnän ja HR:n välillä, ja periaatteessa minulla olisi osaamista ja pätevyyttä kaikille näille osa-alueille. Viestinnän osaaminen taitaa olla näistä heikoimmin palkattua.

· Palkkaus ei vastaa osaamistani ja vastuutani.

· Paloin loppuun kohtuuttoman työtaakan takia.

· Parempi työllisyystilanne, palkka ja etenemismahdollisuudet

· Raskas työ ja huono työyhteisö.

· Sisältöä omaan elämään.

· Sote-uudistus on tulossa ja viestinnän ammattilaisia tarvitaan sote-alalla vähemmän, kun siirrytään maakuntaan. Pelkään että työt loppuvat kokonaan. Olen jo niin vanha, ettei mikään muu organisaatio palkkaa näin vanhaan konkaria (ikäsyrjintä näkyy viestinnän alalla selvästi). Tuntuu ettei viestinnän alan koulutusta enää arvosteta, eikä pitkää työkokemusta. Nyt pitää olla nuori somettaja.

· Tehnyt niin pitkään viestintää. Kasvavat vaatimukset esim. Somessa ja jatkuvassa läsnäolossa rasittavat jo ajatuksena.

· Tehtävänkuva ei ole tarpeeksi haasteellinen.

· Toimialan työllisyysnäkymät ovat epävarmat, kiinnostus tehdä vaihteeksi jotain muuta.

· Toimin muutaman vuoden yrittäjänä. Hain viestintäalan töitä, mutta ei napannut. Yrittäjyys ei oikein ole minun juttuni, joten pohdin mahdollisuutta siirtyä jollekin muulle alalle.

· Toinen ala kiinnostaa, eikä vielä ole liian myöhäistä vaihtaa alaa...

· Toisi vaihtelua ja toisaalta myös laajentaisi kokemusta muilta aloilta. Laajempaa näkemystä voisi hyödyntää tulevaisuudessa viestinnän tehtävissä.

· Tyytymättömyys työhön, organisaatioon  Motivaatiopula

· Työ nykyisessä työpaikassa ei innosta, koska ilmapiiri on hiukan nahkea. Viestintätehtäviä ei kuitenkaan ole paljon tarjolla asuinseudullani, jossa jatkossakin mielelläni asuisin. Lisäksi koulutukseni mahdollistaa myös muissa tehtävissä toimisen.

· Työ sinänsä mielenkiintoista ja palkitsevaa, mutta Tampereen kaupungin henkilöstöpolitiikka ahdistaa. Lisäksi saamme paljon negatiivista palautetta kaupunkilaisilta, teemmepä mitä tahansa.

· Työelämän jatkuva hektisyys.

· Työkuorman ja työn henkisen vaativuuden vuoksi

· Työkuormitus ja uupuminen liiallisen työmäärän alle

· Työllisyystilanne, alan arvostus heikko

· Työn henkinen kuormitus

· Työn kuormittavuus ja lisääntyvät vaatimukset

· Työn kuormittavuus, stressi

· Työn melko raskasta ajoittain, ajankäyttö haasteellista ja some vie loputkin

· Työntekopaikan valinnanmahdollisuuden laajentamiseksi.

· Työpaikalla ei tulevaisuudella ja ei voi olla viestintätehtävissä jos suomi ei ole äidinkieltä :)

· Työskentelen jo nyt IT-alalla, muutoksenhallinta- ja koulutustehtävissä teknisessä tiimissä. Viestinnän ja vuorovaikutuksen osaamisesta on valtavasti hyötyä!

· Työtahdin ja -paineen vuoksi

· Työtahdin takia. 25 vuotta työelämää takana, jotain muutakin voisi tehdä.

· Työtilanne

· Työtilanne huono

· Töiden jatkuminen on epävarmaa johtuen määräaikaisuuksista ja toimintaympäristön jatkuvasta muutoksesta.

· Uuden oppiminen

· Uudet haasteet, palkkaus, oma osaaminen.

· Uusia haasteita

· Vaihtelu

· Vaihtelu huvittaisi

· Vaihtelun halu, oman intohimon etsiminen

· Vaihtelun halusta ja parantaakseni työmarkkina-asemaani paikkakunnallani, jossa viestintäalan töistä on pulaa ja tekijöistä ylitarjontaa.

· Vaihtelun vuoksi ja pois istumatyöstä ja näyttöpäätetyöstä

· Vaihtelun vuoksi, downshiftatakseni

· Vaihtelun vuoksi, tiedottajan työ liian teknistä

· Vaihtelun vuoksi.

· Vaihtelunhalu

· Vaihtelunhalu ja alan murros

· Vaikea työllistyminen vakinaiseen työhön

· Vaikean työllistymistilanteen vuoksi. Viestijöitä on yli tarpeen, toisaalta esim. Digitaalisen viestinnän hyvistä osaajista on ilmeisesti pulaakin.

· Vaikeudet työllistyä alalle. Erityisesti ensimmäinen relevantti työpaikka on erittäin vaikea löytää. Toivottavasti toisen paikan kohdalla on jo hieman helpompaa...

· Viestinnän alalla ei ole tarpeeksi töitä. Alalla tarvitaan moniosaajia. Enää ei riitä pelkkä kuvaus- ja kirjoitustaito, vaan pitää osata videokuvata, somettaa jne. Viestintä alalla vaaditaan tosi paljon.

· Viestinnän hektisyyden takia, vaikka pidän työstäni.

· Viestinnän kehitys ei enää kiinnosta minua, en ole motivoitunut tehtävistä, ollut niin kauan alalla

· Viestinnän osaamisesta hyötyä monessa muussakin, haluaisin kokeilla jotain uutta kulmaa viestintään esim järjestömaailma

· Viestinnän osaamista olisi mahdollista hyödyntää myös monissa muissa työtehtävissä, kuin varsinaisissa viestinnän töissä. Tärkeintä on työn sisältö ja siitä motivoituminen.

· Viestinnän työ on hektistä ja stressaavaa.

· Viestinnän työnkuvan muutokset ovat olleet teknisiä. Odotan viestinnältä enemmän syvällisyyttä kuin teknistä osaamista. Eli toimialan muutos. Lisäksi ihminen tietysti muuttuu mikä heijastuu myös toiveisiin työn sisällöistä.

· Viestintä ei aina tunnu omalta alalta. Se on usein liian pinnallista makuuni, en jaksaisi aina olla niin kiinnostunut siitä miltä asiat näyttävät, enkä juosta uusimpien villitysten perässä. Viestinnässä on liikaa turhaa hypetystä, joka ei ole oikeasti tärkeää organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

· Viestintä ja markkinointi aloina vaativat koko ajan entistä enemmän ja nopeampaa uusien työkalujen ja työtapojen omaksumista. Ala on kehittynyt suuntaan, joka ei tunnu enää niin omalta kuin opiskeluaikana tai uran alussa. Uudet työkalut luovat toisaalta mielenkiintoisia mahdollisuuksia viestintään, mutta samalla viestinnän hallittavuus organisaatiotasolla on kärsinyt. Välillä koen myös, ettei viestintää arvosteta riittävästi työelämässä.

· Viestintä on aina ollut minusta "ihan kiva työ" enkä osaa sanoa, kuinka kauan ihan kiva riittää. Olisi kiva opiskella lisää, mutta jotain muuta alaa.

· Viestintä on jatkuvaa kouluttautumista uusiin välineisiin.

· Viestintäalalla ovat viime vuosina korostuneet asiat, joista en erityisemmin pidä. Esim. Henkilöbrändäys, jatkuva sometus, Slushit ym. Eivät oikein ole minun juttuni enkä välitä tehdä itsestäni henkilönä numeroa. Myös kiinnostus fyysisempää ja käytännönläheisempää työtä kohtaan on noussut liittyen omaan arvomaailmaani.

· Viestintätyön paineet, kiire, jatkuva työn laadusta tinkiminen, vastuu suhteessa vaatimusluokkaan, työtaakkaa mahdoton ennakoida.

· Viestintään ollaan harvoin tyytyväisiä ja ammattia ei arvosteta. Onnistumisista ei tule kiitosta, jos niitä edes tunnistetaan tai halutaan tunnistaa.

· Väsymisen vuoksi.

· YT-neuvotteluiden aikana työpaikkani oli epävarmalla pohjalla.





JAT:n jäsenet



· Alan arvostus

· Alan huono työllisyystilanne

· Digitaalisen muutoksen vuoksi, sillä siinä ei enää pysy perässä, koska työnataja ei kouluta enkä löydä sopivia kursseja. En jaksa pelkkää somea ja digiä koko ajan, kun sitä ei hallitse.  Nuoret jyrää päälle ja osa höseltää!

· Eteneminen omasssa organisaatiossa ei ole mahdollista ja viestinnän työt ovat hyvin kilpailtuja

· Halu kokeilla jotain uutta

· Huono ja epävarma työllisyystilanne.

· Joskus ajattelee että voisi tehdä myös laajempaa tehtävää esim. Toiminnanjohtajana tms, jossa voisi myös hyödyntää viestinnän osaamista.

· Jotta pääsisin hyödyntämään varsinaista koulutustani ja aiempaa työkokemustani nykyistä paremmin. Ideaalitilanne olisi toimia viestintätehtävissä kulttuurialalla.

· Koska en ole enää nuori. Olen jo 40 ja se valitettavasti näkyy työn hakemisessa. Minulla ei ole esimieskokemusta, joten en pääse johtotehtäviinkään.

· Kuormittavuuden takia välillä unelmoi (heikoilla hetkillä) yksinkertaisista töistä. Pois hektisyydestä.

· Kyllästyminen ja huono työilmapiiri aika ajoin

· Liian kiireistä, liian vähän resursseja.

· Liika kiire ja pirstoutunut työn kuva - liikaa työtehtäviä

· Liikaa töitä, riittämättömyyden tunne, ei tunnu enää hyvältä.

· Liikaa töitä.

· Minua kiinnostaa erityisesti verkkosivujen / palvelujen tekninen kehittäminen ja käytettävyys. Toivon, että seuraavassa työssä pääsen keskittymään niihin.

· Odotukset kovat, resurssit pienet, onnistuminen vaikeaa, vaaditaan jotain "supervoimia" jo ihan työpaikkailmiotuksissakin (heataan viestinnän supermiestä tai naista...) Ei vaan enää jaksa kiinnostaa!

· Olen kiinnostunut laajentamaan osaamistani.

· Olen kylästynyt epäoikeudenmukaiseen kohteluun

· Olen tehnyt viestintää jo niin pitkään.

· Olen tehnyt viestintää vain neljä vuotta, muita töitä 30 vuotta.

· Oli vahva tarve vaihtaa työpaikkaa ja viestinnän tehtäviä ei ollut tarjolla.

· Organisaationi yhdistetään toiseen, jolloin viestintäihmisten määrästä tulee suuri. Voi tulla irtisanomisia.

· Palkankorotuksen haluttomuus

· Palkkauksen ja arvostuksen takia. Myös siksi, että oma professioni on raja-alueella tietohallinnon, viestinnän ja HR:n välillä, ja periaatteessa minulla olisi osaamista ja pätevyyttä kaikille näille osa-alueille. Viestinnän osaaminen taitaa olla näistä heikoimmin palkattua.

· Palkkauksen vuoksi

· Pohjattomasta uteliaisuudestani, ikään liittyvästä vapaudenkaipuusta sekä tiedostamastani elämän rajallisuudesta johtuen haluaisin vielä tehdä jotain aivan uutta ja toisenlaista. Viestintä on toki intohimoni ja rakkain lajini työsektorilla, sekä osittain elämäntapa, enkä usko että sen läsnäolo kokonaan väistyisi, vaikka siirtyisin toiselle alalle.

· Rauhallisempi työ

· Tehnyt niin pitkään viestintää. Kasvavat vaatimukset esim. Somessa ja jatkuvassa läsnäolossa rasittavat jo ajatuksena.

· Työmäärä lisääntyy ja työ pirstoutuu kun kanavia on niin paljon. Johto ei ymmärrä työn luonnetta enkä saa arvostusta.

· Törmään jatkuvasti siihen, että viestintä ontuu, koska organisaation muut (liiketoiminnalliset) prosessit ontuvat. Haluaisin siirtyä kehittämään niitä. Myös HR-asiat kiinnostavat.

· Uudet haasteet kiinnostavat, viestintää tai tekemääni työtä ei arvosteta, koska kuka vaan osaa viestiä paremmin - oli alan ammattilainen tai ei.

· Uusia haasteita

· Vaihtelunhalu

· Valtiolla viestinnän toimintaedellytykset ovat kaventuneet. Mm. Hankintalaki hankaloittaa töiden tekemistä.

· Valtion tulevat organisaatiomuutokset.

· Viestinnän osaamista olisi mahdollista hyödyntää myös monissa muissa työtehtävissä, kuin varsinaisissa viestinnän töissä. Tärkeintä on työn sisältö ja siitä motivoituminen.

· Viestintä ei aina tunnu omalta alalta. Se on usein liian pinnallista makuuni, en jaksaisi aina olla niin kiinnostunut siitä miltä asiat näyttävät, enkä juosta uusimpien villitysten perässä. Viestinnässä on liikaa turhaa hypetystä, joka ei ole oikeasti tärkeää organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

· Viestintä on organisaatioissa monesti aliarvostetussa asemassa verrattuna muihin organisaation yksiköihin (esim. It). Palkkaus on myös melko huono (julkisella puolella) ja töiden määrä lisääntyy jatkuvasti, mutta palkka ei nouse.

· Viestintätyö on välillä turhauttavaa, erityisesti markkinointi. Koskaan ei voi olla ihan varma siitä, onko ponnisteluilla, joita on tehnyt, ollut todella vaikutusta. Työ on myös stressaavaa ja aika samanlaisena toistuvaa.

· Yleisjohtajan tehtäviin








OSAAMINEN JATKOSSA



Mihin seuraavista osaamisalueista aiot panostaa seuraavien kahden vuoden aikana?

Jokin muu, mikä?



ProCom ry:n jäsenet



· Alustatalous ja siihen liittyvät liiketoimintamallit

· Asiakaskokemus

· Datan analysointi esim. Google Analytics -työkalulla

· Digitaalinen viestintä

· Digitaalisen markkinoinnin taidot ja digitaalisen transformaation vaatima osaaminen (markkinointiautomaatio, big data, GDPR...)

· Digitaalisen markkinointiviestinnän kokonaisuus

· Digitaalisen viestinnän analytiikka

· Digitaalisen viestinnän taidot

· Digitaaliset viestintäratkaisu

· Digitaalisten mahdollisuuksien tuntemus ja osaaminen

· Digitaalisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet liiketoiminnalle

· Digital workplace in the future

· Esiintymistaito

· Esiintymistaito, opintoihini ei sisältynyt lainkaan puheviestintää/esiintymiskoulutusta

· Esimiestaidot

· Esimiestyö

· Esimiestyö

· HUOM! Kansalaisviestintä ja vastuullisuusviestintä olivat samassa kohdassa (ilmeisesti virheellisesti); oma vastaukseni koskee nimenomaan vastuullisuusviestintää :)

· Integroitu raportointi (vuosikertomus)

· Johtaminen

· Kaikki uudet työkalut

· Koodaus

· Korkealaatuinen henkilöstön kuunteleminen: vuorovaikutusvalmennus

· Liiketoiminnan kehittäminen

· Matkailumarkkinointi

· Muutosviestintä

· Muutosviestintä  Palvelumuotoilu  Psykologia

· Oikeustieteen opiskelu ja rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntemus

· Oman työn johtaminen, työn priorisointi

· Palvelumuotoilu

· Palvelumuotoilu

· Palvelumuotoilu

· Palvelumuotoilu

· Palvelumuotoilu

· Siirtymässä eläkkeelle vuoden 2018 alussa

· Uusien asioiden oppiminen, mikä todennäköisesti tarkoittaa jotain muuta kuin viestintää.

· Vastuullisuus

· Vastuullisuusviestintä

· Vastuullisuusviestintä

· Webanalytiikka

· Video, analytiikan hyödyntäminen

· Videoiden rutiininomainen tuottaminen henkilöstön ja asiakaskunnan neuvontatarpeisiin

· Videoiden teko

· Videot ja uutisvideot

· Videoviestintä

· Viestinnän mittaaminen, verkkosivuston analytiikan ymmärtäminen ja hyödyntäminen

· Viestinnän tulosten mittaus ja mittarit

· Viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen

· Visuaalinen viestintä

· Yritysvastuu ja yritysvastuuviestintä  Digitaalinen viestintä

· Yritysvastuu, CSR





Viesti ry:n jäsenet



· Design management, palvelumuotoilu

· Digitaalisen markkinoinnin taidot ja digitaalisen transformaation vaatima osaaminen (markkinointiautomaatio, big data, GDPR...)

· Digitaalisen markkinointiviestinnän kokonaisuus

· Digitaaliset viestintäratkaisu

· Digitaalisten mahdollisuuksien tuntemus ja osaaminen

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· Esimiestaidot

· Esimiestyö

· Esimiestyö

· Johtaminen

· Koodaaminen, sähköinen asiointi

· Koodaus

· Käytettävyys ja asiakastestakset

· Matkailumarkkinointi

· Muutosviestintä

· Muutosviestintä

· Muutosviestintä  Palvelumuotoilu  Psykologia

· Muutosviestintä ja uudelleenorganisointiin liittyvä viestintävalmistelu

· Normaalityö vie kaiken ajan ja kun uutta tulee, ei siihen pysty saamaan koulutusta tai kehittämisaikaa.

· Osallistaminen

· Palvelumuotoilu

· Palvelumuotoilu

· Saavutettavuusdirektiivi

· Siirtymässä eläkkeelle vuoden 2018 alussa

· Sisällöntuotanto, tone of voice

· Sisältömarkkinoinnin erilaiset keinot (sekä sosiaalisessa mediassa että kaikilla mahdollisilla osa-alueilla), oikeanlaisen tiedon tuottaminen potentiaalisille asiakkaille

· Sähköisen työskentelyn alustat ja intranet

· Tiede- ja verkkokirjoittaminen. Julkaisujen taittaminen.

· Tilastotieteellinen perusosaaminen

· Typerä kysymys

· Verkkoviestinnän tekninen puoli saa lisäpanostusta

· Verkkoviestintä ja asiakaspalvelu

· Verkkoviestintä, verkkopalvelut

· Videoviestintä

· Viestinnän tulosten mittaus ja mittarit

· Visuaalinen viestintä















JAT:n jäsenet



· Asiakasviestintä verkossa

· En osaa sanoa

· Englannin kieleen ja muutenkin kielitaitoon

· Esimiestaidot

· Esimiestyö

· Kielitaito

· Koodaaminen, sähköinen asiointi

· Käytettävyys ja asiakastestakset

· Muutoksenhallinta maakuntauudistuksessa

· Muutosviestintä

· Muutosviestintä ja uudelleenorganisointiin liittyvä viestintävalmistelu

· Muutosviestintä: sote-ja maakuntauudistus

· Osallistaminen

· Osallistuminen, vurovaikutus

· Palvelumuotoilu

· Saavutettavuusdirektiivi

· Tapahtumamarkkinointi, PR

· Tekoälyn hyödyntäminen

· Verkkopalvelujen tekninen kehittäminen ja käytettävyys.

· Videoiden teko

· Videokuvaus/editointi

· Viestinnän mittaaminen sekä keinoälyn vaikutukset viestinnän kenttään.










VAIKUTTAJAVIESTINTÄ



Kuka työyhteisössäsi hoitaa ensisijaisesti vaikuttajaviestintää?

Joku muu, kuka?



ProCom ry:n jäsenet



· Allekirjoittanut ja pari kollegaa

· Ei kukaan

· Jokainen yrityksen työntekijä vaikuttaa omassa työympäristössään asiakkaille joten minusta kaikki vaikka suunnitelma ja koulutukset sekä tuki tuleekin viestinnästä

· Kaikki toimiston työntekijät hoitavat asiakkuuksiin liittyvää vaikuttajaviestintää. Yrityksen (työnantaja) vaikuttajaviestinnässä vastaa toimitusjohtaja.

· Minä toiminnanjohtajan ja hallituksen ohella

· Rehtori, hallitus

· Toiminnanjohtaja

· Toimitusjohtaja, johtoryhmän edustajat, johtavat asiantuntijat    Viestintäjohtaja johtaa.





Viesti ry:n jäsenet



· Ei kukaan

· Hallitus (huonolla menestyksellä)

· Puheenjohtaja

· Pääjohtaja





JAT:n jäsenet



· Pääjohtaja






VAIKUTTAJAVIESTINTÄ



Mihin organisaatiosi (konsulteilla merkittävimmän asiakasorganisaatiosi) vaikuttajaviestintä kohdistuu ensisijaisesti?

Muihin, mihin?



ProCom ry:n jäsenet



· Elinkeino- ja työelämään, yrityksiin

· Kotimaisiin säätiöihin

· Mediaan

· Pohjoismaisiin poliittisiin päättäjiin

· Teollisuudenalan analyytikot

· Toimittajat

· Työnantajiin ja kansalaisiin yleensä

· Ulkomaisiin yrityksiin ja jakelijoihin.





Viesti ry:n jäsenet



· Teollisuudenalan analyytikot





JAT:n jäsenet



-






VAIKUTTAJAVIESTINTÄ



Mistä syystä lobbarirekisteriä ei mielestäsi tarvita?



ProCom ry:n jäsenet



· Asiakassuhteet eivät kuitenkaan voi olla avoimia, joten lista lobbareista on ihan turha. Jokainen voi sanoa, että on lobbari vaikkei sitten tekisikä mitään. En ymmärrä koko asiaa. Lobbaus on ihan samankaltainen duuni kuin mimä tahansa duuni. Toimittajatkin vaikuttavat muihin tai jokainen meistä omilla mielipiteillään omassa vaikutuspiirissä.

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa.

· EU:n avoimuusrekisteri koskee myös suomalaisia. Jos lobbari ei lobbaa EU:ssa, ei hän minusta ole silloin lobbari lainkaan. Työskentelen itse elinkeinoelämän palveluksessa, meidän lobbarirekisterimme löytyy verkkosivuiltamme, jonne on listattu koko henkilöstömme.

· Lobbarit määritelmän vaikeus

· Läpinäkyvyys pitäisi voida toteuttaa muutenkin kuin lainsäädäntöä ja byrokratiaa lisäämällä tai itsestäänselvyyksiä listaamalla. Esim. On itsestäänselvää, että esim. (etu)järjestöjen työntekijät ja poliitikot ovat lobbareita (jos hoitavat hommansa). Läpinäkyvyyttä voidaan lisätä esim. Niin, että virkamiehet ja poliitikot kertovat mitä tahoja ovat kuulleet tai niin että organisaatiot kertovat selvästi ja julkisesti kantansa.

· Olemme lobbariorganisaatio, ilmoitamme sen täysin avoimesti joka paikassa, ei ole tästä asiasta epäilystä (myöskään eduskunnassa).





Viesti ry:n jäsenet



· Ei kaikkeen tarvita rekisteriä, normeja, kyylystä tai mitään valtion väliintuloa. Antaa ihmisten tehdä bisnestä rauhassa.

· En edes tiennyt, että mikä se on.

· En osaa sanoa

· En tiedä mikä se on.

· Sitä ei vaan tarvita. Turhanpäiväistä rekisterinpitoa.

· Suomen kokoisessa maassa ei tarvetta tälle





JAT:n jäsenet



· Ei niin ei, turhaa byrokratiaa








VAIKUTTAJAVIESTINTÄ



Mikä taho olisi paras pitämään yllä vapaaehtoista rekisteriä?

Muu, mikä?



ProCom ry:n jäsenet



· Ei tarvita rekisteriä

· En osaa sanoa

· En valitettavasti osaa ottaa kantaa lobbausasiaan.

· Mikä olisi rekisterin käyttötarkoitus? Luonteva ylläpitäjä löytyisi sitä kautta. Lista itseään lobbareina pitävistä? Mitä hyötyä ja kenelle? Jokainen, joka vaikuttaa johonkin on 'lobbari'.

· Oikeusministeriö

· Sanon tämän kommenttina: jos joku, niin eduskunta. Missään nimessä ei viestintäalan järjestöt, ei kuulu niiden tontille.

· Yritykset itse tietysti





Viesti ry:n jäsenet



· Ei mikään

· Ei tarvetta

· En ole tätä miettinyt, koska rekisteriä ei mielestäni tarvita.

· En osaa sanoa





JAT:n jäsenet



· En osaa sanoa








VAIKUTTAJAVIESTINTÄ



Kuinka pitkä kasenssiajan pitäisi mielestäsi olla?



ProCom ry:n jäsenet



· 0,5 vuotta

· 1

· 1 v

· 1 v.

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 12kk

· 16 kk

· 1v

· 2 v

· 2 v

· 2 vuotta

· 2 vuotta

· 2 vuotta

· 2 vuotta

· 3 vuotta

· 3 vuotta

· 3 vuotta

· 3-6kk

· 4kk

· 5 vuotta

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk.

· 6-12 kk

· 6kk-1v

· En osaa sanoa (6)

· Esim. 6 kk, ilman taloudellista korvausta

· Max 0,5 vuotta. Karenssiajalta pitää saada korvaus. Ei voinolla niin, että estetään työllistymästä ilman korvausta.

· Noin vuosi

· Noin vuosi. Yleensäkin minusta muuten tästä vaikuttajaviestinnästä vouhotetaan liian paljon. Viimeaikojen muotisana, mitään merkittävää sisältöä tai merkitystä tällä toiminnalla ei oikeasti ole.

· Puoli vuotta

· Puoli vuotta

· Puoli vuotta

· Puoli vuotta.

· Vuosi

· Vuosi

· Vuosi

· Vuosi

· Vähintään 1 vuosi

· Yhtä pitkä kuin esimerkiksi kilpailevasta yrityksestä toiseen siirryttäessä eli 6-12 kk









Viesti ry:n jäsenet



· 0,5 vuotta

· 1 v

· 1 v.

· 1 vuosi

· 1 vuosi

· 2 vuotta

· 2 vuotta

· 3 vuotta

· 3 vuotta

· 5v

· 6 kk

· 6 kk

· 6 kk

· 6kk

· En osaa sanoa

· En osaa sanoa

· Kuusi kk

· Puoli vuotta

· Vuosi

· Vuosi

· Vuosi





JAT:n jäsenet



· 2 vuotta

· 2 vuotta

· 2 vuotta

· Kuusi kk

· Noin vuosi






VIESTINNÄN ETIIKKA JA MEDIAN MURROS



Minkä koet ammatti-identiteetiksesi?

Muu, mikä?



ProComin jäsenet



· (Järjestö)johtamisen ammattilainen

· Asiantuntija (ruoka ja ravitsemus)

· Assistentti

· Branding-asiantuntija, visualisti

· Coaching, ammatticoach

· Customer insight

· Digitaalisen viestinnän ammattilainen ja projektiammattilainen

· Editoija

· Graafinen suunnittelija

· Graafisen suunnittelun ammattilainen, tiedottaja

· Graafisen suunnittelun, media-alan ja viestinnän ammattilainen

· Henkilöstön sparraaja

· Henkilöstöviestinnän osalta

· Identiteetti haussa ja päivitettävänä. Viestinnän ammattilainen kyllä, mutta nykyinen työni on muutakin kuin viestintää

· Insinööri toisesta koulutuksesta johtuen, mutta nämä kulkevat käsi kädessä.

· It

· Johdon neuvonantaja, yritysvastuun ammattilainen

· Johtaja

· Johtaja

· Johtaja

· Johtaja

· Johtaja

· Johtaja (olen siirtynyt viestintätehtävistä yleisjohdollisiin tehtäviin)

· Johtaja, vaikuttaja

· Johtaja-kehittäjä, joka johtaa viestinnän ammattilaisia ja muutaman muun toiminnon ammattilaisia.

· Johtamisen ammattilainen

· Konsultti

· Konsultti

· Kääntäjä, yrittäjä

· Lakimies

· Liikeotiminnan kehittäminen ja strategia

· Liiketoiminnan ammattilainen

· Liiketoiminnan neuvonantaja

· Liikkeenjohdon konsultoinnin ammatillinen, jolla on erittäin vahva viestinnän osaaminen

· Lobbari

· Markkinointiviestinnän ammattilainen

· Mentori vapaaehtoinen

· Monialainen organisaattori

· Moniosaaja

· Muutoshallinta- ja viestintäkonsultti

· Muutosjohtamisen ammattilainen

· Olen toiminut viestinnäntehtävissä n. 15 vuotta. Nyt minusta tuntuu että voisin hyvin vaihtaa alaa; viestintä kehittyy suuntaan joka ei oikein tunnu kiinnostavalta, eikä oikein tahdo jaksaa edes pysyä perässä kaikessa uudessa.

· Opiskelija

· Organisaation johdon edustaja ja viestinnän ammattilainen

· Organisaatiossa toimin nykyisin markkinnoinnissa, mutta se ei muuta viestintäihmisen identiteettiä.

· Osaamisen kehittämisen asiantuntija

· Osallisuuden asiantuntija

· Rakennus- ja kiinteistöalan ammattilainen

· Sidosryhmätyön ammattilainen

· Sisältöammattilainen

· Sosiaalisen median ammattilainen ja valmentaja

· Tapahtumatuottamisen ammattilainen.

· Tiedonhallinnan asiantuntija

· Tiedottaja

· Tietohallinnon ammattilainen

· Tietokirjailija, ammattikirjoittaja

· Toiminnan kehittäjä.

· Toimistotyön moniosaaja

· Tuottaja

· Tuottaja, hallitusammattilainen, juontaja, yrittäjä

· Turvallisuusammattilainen

· Tutkija, kouluttaja tai opettaja --> Hyvä, että tämä oli edes täällä vaihtoehtona! Aiemmin kysymyksenasettelut/vastausvaihtoehdot eivät huomioineet riittävän laajasti kyselyn tekijöiden jäsenistöä...

· Uudistaja ja muutoksen mahdollistaja

· Vaikuttajaviestinnän ammattilainen, eli lobbari.

· Vaikuttamistyön ammattilainen.

· Valmentaja, coach

· Verkkoviestinnän ammattilainen

· Viestinnän ammattilainen + tekninen tausta

· Viestinnän ja muutoksenhallinnan ammattilainen

· Viestinnän kehittäjä ja valmentaja

· Viestinnän muotoilija, Coach, Viestintävalmentaja, Muutoksen fasilitoija

· Viestinnän sekatyöläinen, joka haluaisi kouluttaa itseänsä syvemmin viestinnän tehtäviin

· Viestintä + markkinointi eli markkinointiviestinnän ammattilainen

· Viestintäkonsultti

· Viestivä hallintoihminen

· Yhdistetty markkinointi- ja viestintäammattilainen

· Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ammattilainen

· Yhteiskuntasuhteiden ammattilainen

· Ylistyönainen (koulutus, kehitys, myynti, markkinointi, viestintä, asiakaspalvelu jne.)

· Yrittäjä

· Yritysmuotoilija

· Yritysvastuuammattilainen, jolla vahva viestinnällinen rooli





Viesti ry:n jäsenet



· Assistentti

· Brändiammattilainen

· Coaching, ammatticoach

· En ole kunnolla päässyt vielä työelämään.

· Ennen ammattilainen nyt eläkeläinen

· Entinen viestinnän ammattilainen

· Graafinen suunnittelija / visuaalisen viestinnän suunnittelija

· Johtaja (olen siirtynyt viestintätehtävistä yleisjohdollisiin tehtäviin)

· Johtamisen ammattilainen

· Järjestötyöntekijä, kulttuurityöläinen

· Kauppa- ja hallinto-ammattilainen

· Kielen ammattilainen

· Kieliasiantuntija

· Kolmannen sektorin organisaatiolainen

· Konsultti

· Kulttuuri-, taide- ja museoalan ammattilainen

· Kulttuurihallinnon ammattilainen

· Kulttuurituottaja

· Käsikirjoittaja

· Kääntäjä

· Kääntäjä

· Kääntäjä, yrittäjä

· Liiketoiminnan ammattilainen.

· Muutoshallinta- ja viestintäkonsultti

· Myös toimistotyön ammattilainen.

· Olen toiminut viestinnäntehtävissä n. 15 vuotta. Nyt minusta tuntuu että voisin hyvin vaihtaa alaa; viestintä kehittyy suuntaan joka ei oikein tunnu kiinnostavalta, eikä oikein tahdo jaksaa edes pysyä perässä kaikessa uudessa.

· Opiskelija

· Projektinhallinnan ammattilainen

· Projektipäällikkö (viestinnän kehittäjä)

· Someasiantuntija

· Sosiaalisen median ammattilainen ja valmentaja

· Taloushallinto ym.

· Tapahtumatuottaja

· Tapahtumaviestinnän ammattilainen

· Tarkennus: tuleva viestinnän ammattilainen

· Tiedejulkaisemisen ammattilainen

· Tietohallinnon ammattilainen

· Toimintaterapeutti, mielenterveysalan asiantuntija, coach

· Tuottaja

· Työtön viestijä, ylikoulutettu perusduunari

· Tällä hetkellä en mihinkään mainituista vaihtoehdoista. Olen suuntautumassa ihan eri alalle.

· Verkkopalveluasiantuntija

· Verkkopalveluasiantuntija

· Verkkoviestinnän ammattilainen

· Viestinnän asiantuntija ja erityisasiantuntija

· Viestinnän ja muutoksenhallinnan ammattilainen

· Viestinnän moniosaaja

· Viestinnän sekatyöläinen, joka haluaisi kouluttaa itseänsä syvemmin viestinnän tehtäviin

· Viestinnän, markkinoinnin ja sisällöntuotannon ammattilainen IT-alalla

· Viestintä kanavien tekninen ja sisällön asiantuntija

· Virkamies

· Voestinnän osaaja.

· Vuorovaikutuksen asiantuntija

· Yhdistetty markkinointi- ja viestintäammattilainen

· Yhteiskuntatieteilijä

· Yrittäjä
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· (Järjestö)johtamisen ammattilainen

· 50 % viestinnän ammattilainen ja 50 % muu asiantuntijatehtävä

· Graafikko

· Graafinen suunnittelija

· Johtaja-kehittäjä, joka johtaa viestinnän ammattilaisia ja muutaman muun toiminnon ammattilaisia.

· Koordinaattori (työhön sisältyy viestintää)

· Koulutus-ja työvoimapolitiikan asiantuntija, järjestöammattilainen, tutkija

· Kulttuuri-, taide- ja museoalan ammattilainen

· Kulttuurityöntekijä

· Olen toiminut viestinnäntehtävissä n. 15 vuotta. Nyt minusta tuntuu että voisin hyvin vaihtaa alaa; viestintä kehittyy suuntaan joka ei oikein tunnu kiinnostavalta, eikä oikein tahdo jaksaa edes pysyä perässä kaikessa uudessa.

· Projektijohtaja

· Projektinhallinnan ammattilainen

· Tiedottaja

· Tietohallinnon ammattilainen

· Verkkopalvelujen ja käytettävyyden asiantuntija

· Viestinnän ja tiedon ammattilainen (minulla on myös informaatioalan koulutus viestinnän ja journalistisen koulutuksen lisäksi)

· Viestinnän ja tietotekniikan ammattilainen.






VIESTINNÄN ETIIKKA JA MEDIAN MURROS



Millaisia ristiriitatilanteita olet kokenut?



ProCom ry:n jäsenet



· Ammatti-identiteetin muutos toimittajasta viestijäksi vei jonkin aikaa, erityisesti omasta näkökulmasta

· Ammatti-identiteetti. Toimin ensin hrd-tehtävissä, sitten onnistuin toteuttamaan haaveeni ja kouluttauduin ja pääsin viestintätehtäviin, mutta työ loppui ja työllistyin nopeammin hrd-tehtävään. Silti koen olevani ammatti-identiteetiltäni viestinnän ammattilainen enemmän kuin hrd-ammattilainen. Tästä on kyllä paljon hyötyä nykyisessä työssäni.

· Arvostuksen muutos-

· Avoimuuden aste nykyisessä työssä. Neutraliteetin menetys.

· Edellisessä työpaikassa IR ja muu viestintä olivat erillään. IR kuului talousosastoon, eikä juuri kommunikoi viestintään. Hassua, kun tein hommia molemmille eikä toiselta puolelta kulkenut tietoa. Ei toimiva ratkaisu.

· En osaa sanoa (5)

· Ennakkoluulot puolin ja toisin

· Entinen työnantajani on nykyinen asiakas.

· Entisenä toimittajana sitä joskus tuskailee, miten kehnolaatuiset tekstit menevät asiakkaille ja myös meillä sisäisesti läpi. Entisessä työssäni suuren median tuottajana juttu, joka meillä katsotaan valmiiksi, kävisi läpi vielä tiukan editoinnin.

· Epävarmuutta omasta osaamisesta markkinointitiimin vetäjänä.

· Fasilitoija ja osallistuja samanaikaisesti. Viestinnän valmentaja/sparraaja contra tekijä/toteuttaja.

· Harppaua journalistin objektiivisesta roolista pörssiyrityksen markkinoinnillista viestintää tekeväksi viestintäasiantuntijaksi on pitkä. Se on aiheuttanut monta eettistä dilemmaa, ja mitä enemmän viestintä liukuu markkinointiviestinnän suuntaan, sitä enemmän työssä kohtaa omantunnon kysymyksiä. Täytyy olla todella sitoutunut yrityksen arvoihin, jotta työtä voi tehdä kevein mielin.

· Huomaan painottavani yhä enemmän journalistista tekemistäni työssäni. Se on kuitenkin pois varsinaisesta yhteisöviestinnästä joten minun on osattava luopua siitä minkä jo osaan.

· Ihmisten käsitykset pohjautuvat usein historiaan tai luuloihin, eivät tosiasioihin, lisäksi toimintavaltuuksien muutos voi aiheuttaa hämmennyksiä kaikissa osapuolissa sillä saman nimikkeen alla voidaan tehdä hyvin eritasoisia tehtäviä erilaisilla valtuuksilla

· Jotkin ammattitoimittajat, myös entiset kollegat, väheksyvät PR-työtä ja konsulttina työskentelyä. En kuulemma enää arvosta vapaata sanaa ja riippumatonta journalismia, vaikka totuus on että arvostan enemmän kuin koskaan. PR-työ Suomessa on ihan lasten kengissä, maine huono ja koko ala epäilyttävä. Ihan eri meininki (tässäkin asiassa) esim Ruotsissa.

· Journalismin ja viestinnän välillä

· Journalistisiin tehtäviin kohdistuu paineita, koska sidosryhmät eivät tunne ja ymmärrä journalistin etiikkaa ja journalistin ohjeita.

· Joutuu tekemään kompromisseja sen suhteen minkälaisten tuotteiden ja palveluiden kanssa tekee markkinointiviestintää.

· Kasvaminen asiantuntijarooliin

· Koen ristiriitaa työskennellessäni valtiolle, koska koen olevani kuitenkin journalisti ja haluan pitää kiinni sananvapaudestani.

· Koetaanko markkinoinnin osaajaa myös viestinnän osaajaksi ja vice versa. Raja-aidat edelleen liian korkealla.

· Kokemusta kaikista asioista ei ole ollut riittävästi ja paljon täytyy opetella ns. Kantapään kautta.

· Kollega hoitaa markkinointia, joten joskus on vaikea vetää viivaa, kumman alle joku aktiviteetti kuuluu.

· Koska olen HR-viestinnän ihminen ja taustani on HR-puolella, osa viestinnän koulutuksen käyneistä ihmisistä väheksyy minua aluksi. Mutta kun olen näyttänyt taitoni ja osaamiseni ja perustellut miksi teen viestintää osittain perinteisiä tapoja ja ajatusmalleja haastaen.

· Kouluttajan tehtävästä on vaikea palata viestintätehtäviin yrityksiin, erimerkiksi tiedottajan tehtävään.

· Kunkin henkilön työtehtävien ja vastuualueiden selkeän rajauksen puute voi aiheuttaa ja on aiheuttanutkin uupumista, työtehtävien epätasaisuutta ja aikatauluongelmia

· Kyllä sekaannuksia on syntynyt

· Markkinoinnin ja viestinnän integraatio on vaikeaa organisaatiossa, jonka viestintä nojaa pitkälti journalistiseen perintöön ja tiedotteiden varaan.

· Markkinoinnin ja viestinnän näkökulmat ovat erilaiset ja yhteistyöhalukkuudesta huolimatta osapuolilla on joskus vaikeuksia ymmärtää toisiaan

· Markkinoinnin ja viestinnän raja on häilyvä. Olen organisaatiossani ainoa puhtaasti viestintään koulutettu henkiö, mutta sitä ei välillä huomaa (huonolla ja hyvällä tavalla).

· Markkinoinnin ja viestinnän välillä tuntuu edelleen olevan tietynlainen jako, vaikka tekeminen on käytännössä lähestynyt todella paljon toinen toistaan. Koen, että markkinoinnin osaajat tulevat usein kaupallisesta koulusta (kuten itsekin tulen Kauppakorkeasta) ja viestijät taas tulevat usein yliopistosta. Koska koulutuksissa on lähtökohtaisesti todella suuria eroja, koen, että korkeakoulut luovat ihmiselle tietyn pohjan ja ammatti-identiteetin, johon kuuluu osaltaan koulun toimialan kulttuurin ja logiikan omaksuminen. Koen, että viestintäihmiset ovat olleet perinteisesti aika tarkkoja siitä, että he eivät tee markkinointia, ja arvos

· Markkinointi ja viestintä ovat eri asioita, eikä niitä voi saumattomasti sekoittaa toisiinsa

· Media-alalta on vaikea päästä viestinnän töihin ja viestinnän alalta media-alan töihin.En ole vielä onnistunut saamaan töitä markkinoinnin puolelta vaikka osaaminen on.

· Minun on oletettu osaavan enemmän kuin osaan

· Näkökulman muuttaminentiedon jakamisesta jonkin tuotteen tai palvelun myymiseen.

· Olen itsekin vielä murrosvaiheessa koska opintoni on kesken. Haluan yhdistää valmentamisen, työnohjauksen ja viestinnän kivaksi kokonaisuudeksi.

· Olen tehnyt sivutoimisena toimittajana juttuja kaupallisiin julkaisuihin ja ei-kaupallisiin julkaisuihin. Kirjoitusten sövy on aika erilainen ja tapa kirjoittaa tiukempi ei-kaupallisiin julkaisuihin.

· Oli hankalaa totutella yrityksen äänitorvena toimimiseen, kun vaihdoin journalistin tehtävät yritysviestintään

· Rganisaatiomme tapa tehdä vaikuttajaviestintää on vanhanaikaista. Ristiriitaa tulee lähinnä siitä, että vaikuttamisen sisältöasiantuntijat tekevät sitä edelleen omalla vanhalla tavallaan, kun taas viestintäammattilaisena muuttaisin toimitatapoja. Työkaluja muutokseen ei juuri ole.

· Ristiriita näkyy omassa työssäni useimmiten siinä, miten muu työyhteisö, etenkin johto/toimari, käsittää viestintää ja markkinointia. Esimerkiksi mediaviestinnässä ei voi tukeutua markkinointilätinään, koska se vaan ei mene läpi toimittajille. Medialle pitää osata kaivaa tiettyjä näkökulmia. Johto ei aina oikein tahdo ymmärtää, että ansaittua medianäkyvyyttä haetaan ihan muilla keinoilla kuin markkinointihehkutuksella.

· Siirryin toimittajasta viestintätehtäviin. Koen edelleen vahvaa sympatiaa toimittajaidentiteettiä kohtaan, koska välillä on ollut vaikeuksia siirtyä kaikkeen kriittisesti suhtautuvan toimittajan työtyylistä tietyn organisaation "kakkuloihin". Piirit ovat hyvin pienet ja useampaan kertaan olen huomannut kirjoittavani tiedotetta kavereille ja kaverit ovat soittaneet ja halunneet tietoja. Sitä on vaikea välttää ja rajojen vetäminen piti opetella tietoisesti.

· Siitä on jo kauan, mutta toimittajan identiteettini oli hyvin vahva ja oli vaikea tottua siihen, ettei ole toimittaja. Minut myös pakotettiin eroamaan Journalistiliitosta. Pääsisin varmaan takaisin, mutten ole hakenut. Pitäkää tunkkinne.

· Sisällöntuottajana olen huomannut, että yrityksissä ja järjestöissä teksteistä joutuu monesti jättämään pois juuri sen, mikä puolueettomassa mediassa olisi jutun sydän. Joskus kyse on totuuden siistimisestä, mutta toisinaan ihan vain rohkeuden puutteesta.

· Teen niin monenlaisia asioita hierargisessa organisaatiossa.

· Tekemisen arvostus eri asioiden välillä, oman työn kunnioitus/ajan kunnioitus

· Tilanteessa jossa markkinointi on ulkoistettu, on outo olla, koska osaan tehdä samat asiat itsekin ja olen tehnyt niitä pitkään.

· Toimin jonkin aikaa freenä ja yrittäjänä sekä journalismin että viestinnän parissa. Koin, että parasta valita puolensa ennen ristiriitatilanteiden syntymistä. Päädyin viestinnän ammattilaiseksi.

· Toimittajaidentiteetistä oli hetken vaikea siirtyä viestijäksi: journalistin etiikka oli laitettava syrjään.

· Työskentelin aiemmin myynnissä ja markkinoinnissa - kuulema liian optimistinen ja myönteinen viestinnässä.

· Työtehtävien pirstaloituminen ja ajankäytön jakaantumisen ongelmat. Liian laajassa tehtävänkuvassa ei aina pysty syventymään osa-alueisiin kunnolla.

· Työyhteisöviestintä siirrettiin jossain vaiheessa muutamaksi vuodeksi HR:n alle. Sain ohessa myös HR:n tehtäviä, mitkä toki sujuivat, mutta eivät tuntuneet omilta.

· Vaikeaa hypätä roolista toiseen ja tutkijana/kouluttajana pitäisi voida hieman odottaa "tuloksia" ennen kuin aletaan viestiä ja viestinnän vaatimus on saada aikaan ulostuloja lähes tulkoon reaaliajassa.

· Vanhoja töitä ei pysty hoitamaan uusien töiden myötä, vaikka niin odotetaan

· Viestinnän ammattilaisena ja ammatticoachina ulkopuoliset voivat epäillä osaamista, vaikka coachattavat ovat antaneet hyvää palautetta. Coaching voi jopa joistakin tuntua vieraalta, vaikka se on tätä päivää kaikissa rooleissa ja tehtävissä.  Monipuolisuus voidaan kokea joskus haittana, vaikka sen pitäisi olla vahvuus.

· Viestinnän ja markkinoinnin välillä käydään jatkuvaa rajanvetoa.

· Viestinnän merkitystä ja tärkeyttä toiminnan kokonaisuuden kannalta olen joutunut useastikin perustelemaan.

· Viestinnän näkökulma on mielestäni itse asiassa modernin markkinoinnin näkökulma: asiakaskeskeisempi ja erinomaiseen asiakaskokemukseen tähtäävä, ei "ylimyyvä". Vanhan liiton markkinointiväki ei tätä ole vielä ymmärtänyt.

· Viestintä ja markkinointi / kaupallisuus

· Viestintätoimistossa työskennellessä asiakkaan toimiala aiheuttaa joskus sisäistä kamppailua omien arvojen kanssa.

· Viestinä on minusta tärkeä johtamisen ja sidosryhmäviestinnän osa-alue ja se on lisäksi koko ajan kehittyvä ja mielenkiintoinen toiminta-alue. Koen sen tavallaan ristiriitaisena, että minulla on kehitysjohtajana entistä vähemmän aikaa viestinnän kysymyksille.

· Yllättävän vähän. Tulin viestintätehtäviin journalismin parista. Uudessa roolissa oli lähinnä totuttelemista siihen, että osasi katsoa asioita tietyn intressiryhmän näkökulmasta ja viestiä niiden silmälasien kautta.
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· Aiemmassa työssäni asiakaslähtöisyys on ollut erittäin keskeistä - nykyisessä työssä pitää miettiä myös oman työnantajan etua.   Olen myös kokenut joskus hankalana liittyä viestijöiden ammattikuntaan amk-tutkintopohjalla. Esim. Procom suosii opiskelijajäsenyyksissä vain Media ry:n jäseniä, joten kokemus siitä, että en voi amk-opiskelijana olla samalla viivalla yliopisto-opiskelijoiden kanssa on lähtenyt jo opiskeluajoilta. --> Tällä on ollut merkitystä ammatti-identiteetin kehitykseen erityisesti alanvaihtajana.

· Avoimuuden aste nykyisessä työssä. Neutraliteetin menetys.

· Edellisessä työpaikassa IR ja muu viestintä olivat erillään. IR kuului talousosastoon, eikä juuri kommunikoi viestintään. Hassua, kun tein hommia molemmille eikä toiselta puolelta kulkenut tietoa. Ei toimiva ratkaisu.

· En osaa sanoa (7)

· En suuria.

· Entisenä toimittajana on vaikeata hahmottaa kenelle oikein viestiin.

· Entisenä toimittajana sitä joskus tuskailee, miten kehnolaatuiset tekstit menevät asiakkaille ja myös meillä sisäisesti läpi. Entisessä työssäni suuren median tuottajana juttu, joka meillä katsotaan valmiiksi, kävisi läpi vielä tiukan editoinnin.

· Epäpätevyyden ym. Tunnetta.

· Epävarmuutta omasta osaamisesta markkinointitiimin vetäjänä.

· Haluaisin tehdä nykyisessä toimessani viestintää enemmän ja koen että sille on tarvetta, mutta siihen ei ole aikaa muiden tehtävien ohella. Koen vahvuuteni olevan nimenomaan viestinnässä enkä voi nykyisessä toimessani käyttää koko potentiaaliani.

· Harppaua journalistin objektiivisesta roolista pörssiyrityksen markkinoinnillista viestintää tekeväksi viestintäasiantuntijaksi on pitkä. Se on aiheuttanut monta eettistä dilemmaa, ja mitä enemmän viestintä liukuu markkinointiviestinnän suuntaan, sitä enemmän työssä kohtaa omantunnon kysymyksiä. Täytyy olla todella sitoutunut yrityksen arvoihin, jotta työtä voi tehdä kevein mielin.

· Jatkuvasti tarvitaan enemmän moniosaamista, mikä näkyy työkuormassa

· Johtamisrooli vs. Viestinnän rooli

· Joissain työtehtävissä ei ole ollut mahdollista mennä kielinäkökulma edellä ja/tai käytettävän sisällön kieltä ei ole ollut mahdollista editoida. Tämä tuntuu ristiriitaiselta, koska kielen huomioiminen kuuluu vahvasti omaan ammatti-identiteettiin.

· Jonkinasteinen identiteettikriisi: työn saamista haittaa se, kun on profiloitunut kahteen ammattikuntaan.

· Journalismin laadusta tinkiminen viestinnässä

· Journalismi-PR

· Journalistina näkökulma sisällöntuotantoon oli erilainen, kriitiinen. Nykyään viestintään "sovitulla kielellä".

· Joutuu tekemään kompromisseja sen suhteen minkälaisten tuotteiden ja palveluiden kanssa tekee markkinointiviestintää.

· Koen ristiriitaa työskennellessäni valtiolle, koska koen olevani kuitenkin journalisti ja haluan pitää kiinni sananvapaudestani.

· Laajenevat tehtävät

· Markkinoinnin ja viestinnän raja on häilyvä. Olen organisaatiossani ainoa puhtaasti viestintään koulutettu henkiö, mutta sitä ei välillä huomaa (huonolla ja hyvällä tavalla).

· Markkinointi ja viestintä sekoittuvat arjessa paljon ja välillä on vaikea erottaa kumpaa halutaan.

· Mikä on oma rooli

· Minulla on ylempi yliopistotutkinto, jossa olen kouluttanut ammattijournalistiksi. Kun opintojen loppuvaiheessa siirryin organisaatioviestinnän tehtäviin, tunsin melko pitkään olevani deskin 'väärällä puolella'. Siirtymää kuitenkin lopulta helpotti se, että ennen yliopisto-opintoja olin opiskellut opistotasolla liike-elämään valmentavan tutkinnon.

· Näkökulman muuttaminentiedon jakamisesta jonkin tuotteen tai palvelun myymiseen.

· Olen itse kyseenalaistanut kompetenssiani

· Olen organisaatiossaan sekä viestintäpäällikkö ett seurakuntalehden päätoimittaja. Viestintäpäällikkönä minun pitäisi ajatella oman organisaatioon mainetta ja etua mutta verovaroin kustannetut seurakuntalehden päätoimittajana koen, että minulla ei ole täyttä sananvapautta.

· Olen siirtynyt ensin toimittajasta tiedottajaksi ja sen jälkeen tiedottajasta markkinointikoordinaattoriksi. Näkökulmat ja työntekemisen lähtökohdat ovat näissä tehtävissä varsin erilaiset.

· Oman työn "syömistä" eli muutkin haluaisivat tehdä samaa työtä (eli toimenkuvien rajat)

· Ristiriita näkyy omassa työssäni useimmiten siinä, miten muu työyhteisö, etenkin johto/toimari, käsittää viestintää ja markkinointia. Esimerkiksi mediaviestinnässä ei voi tukeutua markkinointilätinään, koska se vaan ei mene läpi toimittajille. Medialle pitää osata kaivaa tiettyjä näkökulmia. Johto ei aina oikein tahdo ymmärtää, että ansaittua medianäkyvyyttä haetaan ihan muilla keinoilla kuin markkinointihehkutuksella.

· Sama ihminen on hoitanut järjestölehdessä sekä ilmoitusmyyntiä että toimitustyötä

· Siitä on jo kauan, mutta toimittajan identiteettini oli hyvin vahva ja oli vaikea tottua siihen, ettei ole toimittaja. Minut myös pakotettiin eroamaan Journalistiliitosta. Pääsisin varmaan takaisin, mutten ole hakenut. Pitäkää tunkkinne.

· Sisällöntuottajana olen huomannut, että yrityksissä ja järjestöissä teksteistä joutuu monesti jättämään pois juuri sen, mikä puolueettomassa mediassa olisi jutun sydän. Joskus kyse on totuuden siistimisestä, mutta toisinaan ihan vain rohkeuden puutteesta.

· Tehtävän ja näkökulman vaihto saman työyhteisön sisällä muuttaa asetelmia ja saa aikaan muutostarpeita muussakin toiminnassa.

· Tekemisen arvostus eri asioiden välillä, oman työn kunnioitus/ajan kunnioitus

· Tilanteet, jotka vaativat erilaiseen rooliin siirtymistä, vuorottelevat työssä nopeassa tahdissa. Nopeat siirtymät aiheuttavat ristiriitatilanteita.

· Toimittajaidentiteetistä oli hetken vaikea siirtyä viestijäksi: journalistin etiikka oli laitettava syrjään.

· Työpanostani ei ole arvostettu ja olen kokenut syrjintää, vaikka olen luonut täysin tyhjästä sosiaalisen median näkyvyyden ja saanut analytiikan sekä palautteiden mukaan myönteistä aikaiseksi. Minut on myös irtisanottu, vaikka olen tuonut uusia asiakkaita taloon ja reklamaatiota ei ole tullut.

· Työskentelen usealle eri työnantajalle; asiantuntijatehtävistä koulutustehtäviin. Kun samaan työpäivään pahimmillaan/parhaimmillaan mahtuu 3-4:n työnantajan työt, niin kyllä, tulee ristiriitatilanteita ja kongnitiivista kaaosta.

· Uskottavuusongelmia,ammattitaidon kyseenalaistamista

· Vanhoja töitä ei pysty hoitamaan uusien töiden myötä, vaikka niin odotetaan

· Viestinnä eri osaamisia ei arvosteta työpaikoilla.

· Viestinnän alalla ei enää arvosteta korkeakoulutusta tai substanssia, työtehtäviin valitsemista leimaa korruptio, nepotismi, reittä pitkin eteneminen ja mutu-asiantuntijuus.    Kauniiden ja tyhmien ihmisten mielipiteet ja fiksaatiot leimaavat viestinnän kenttää enemmän kuin asiantuntijuus ja koulutus. Koulupudokkast ovat vieneet työni ja me asiantuntijat suuntaamme katseemme muualle maailmaan. Suomi vahingoittaa itseään pitkällä tähtäimellä, kun häätää alle 50 cuotiaat asiantuntijat maasta.

· Viestinnän ammattilaisena ja ammatticoachina ulkopuoliset voivat epäillä osaamista, vaikka coachattavat ovat antaneet hyvää palautetta. Coaching voi jopa joistakin tuntua vieraalta, vaikka se on tätä päivää kaikissa rooleissa ja tehtävissä.  Monipuolisuus voidaan kokea joskus haittana, vaikka sen pitäisi olla vahvuus.

· Viestinnän näkökulma on mielestäni itse asiassa modernin markkinoinnin näkökulma: asiakaskeskeisempi ja erinomaiseen asiakaskokemukseen tähtäävä, ei "ylimyyvä". Vanhan liiton markkinointiväki ei tätä ole vielä ymmärtänyt.

· Viestintätoimistossa työskennellessä asiakkaan toimiala aiheuttaa joskus sisäistä kamppailua omien arvojen kanssa.

· Viestinä on minusta tärkeä johtamisen ja sidosryhmäviestinnän osa-alue ja se on lisäksi koko ajan kehittyvä ja mielenkiintoinen toiminta-alue. Koen sen tavallaan ristiriitaisena, että minulla on kehitysjohtajana entistä vähemmän aikaa viestinnän kysymyksille.
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· En osaa sanoa

· Minulla on ylempi yliopistotutkinto, jossa olen kouluttanut ammattijournalistiksi. Kun opintojen loppuvaiheessa siirryin organisaatioviestinnän tehtäviin, tunsin melko pitkään olevani deskin 'väärällä puolella'. Siirtymää kuitenkin lopulta helpotti se, että ennen yliopisto-opintoja olin opiskellut opistotasolla liike-elämään valmentavan tutkinnon.

· Työyhteisössä osa ei ymmärrä roolin muutosta.

· Vain ammatti-identiteetin kipuilua.

· Viestinnän ja markkinoinnin välillä käydään jatkuvaa rajanvetoa.

· Viestintätöihin jouduin, en hakenut organisaatiouudistuksen myötä. Olen pitänyt työstäni, mutta oma tehtävänrajaukseni on ollut haasteellista. Koska osaan niin substanssin kuin siitä viestimisen, itseni rajoittaminen viestijän rooliin on vaatinut työtä.

· Viestintää arvostetaan yleisesti vähemmän kuin organisaation muita asiantuntijatehtäviä ja se on joskus tuntunut ikävältä. Kaipaisin joskus arvostusta siitä, että osaan muutakin kuin viestintää. En silti kadu siirtymistäni viestintätehtäviin.








VIESTINNÄN ETIIKKA JA MEDIAN MURROS



Minkä ammattikunnan eettisiin sääntöihin peilaat ensisijaisesti toimintaasi pulmatilanteissa?

Muu, mikä?



ProCom ry:n jäsenet



· Code of Conduct

· En osaa sanoa

· Henkilöstö

· Hmm... Mitä tarkoittaa? Suomen lakiin, yleiseen moraalikäsitykseen. Parhaiten Suomessa tunnetaan journalistien eettinen neuvosto. Muut tuntemattomia.

· HR, Valmennus

· Julkisuuslakiin ja hyvään viranomaistoimintaan

· Lääketeollisuus ry:n eettiset säännöt

· Maalaisjärki, hyvät tavat ja vakiintuneet käytännöt, yhdistelmä yllämainittuja (viestintä, journalismi, markkinointi ja mainonta).

· Omatunto, oikeudentunto

· Opettajat

· Peilaan yrityksemme eettisiin ohjeisiin

· Pörssin ja finanssivalvonnan ohjeet ja direktiivit sekä oman konsernin säännöt esim. Code of Conduct

· Riippuu tapauksesta, teen viestinnän ja journalisimin lisäksi myös käännöstöitä ja noudatan aina kunkin toimialan eettisiä sääntöjä.

· Tietohallinto

· Tilanteen mukaan, eettisten sääntöjen perusta on nähdäkseni kuitenkin kaikkialla samaan Suomen lakiin perustuva.

· Tilanteesta riippuen jokin noista

· Tutkijan etiikka, jossa on journalisteja ja viestinnän ammattilaisia tiukemmat eettiset ohjeet.

· Tutkimus

· Työpaikkani eettiset arvot ja toimintaohjeet





Viesti ry:n jäsenet



· Aristoteelinen filosofia

· Henkilöstö

· HR

· Julkisuuslakiin ja hyvään viranomaistoimintaan

· Kääntäjä

· Omat arvot

· Riippuu tapauksesta, teen viestinnän ja journalisimin lisäksi myös käännöstöitä ja noudatan aina kunkin toimialan eettisiä sääntöjä.

· Tutkimusetiikka ja eettisyys

· Valtion virkamieskunta

· Viestinnän alalla ei ole moraalia, vaan Suomessa alaa leimaa moraalittomuus ja kannibalismi.    Itsensäkorostajat menestyvät meriiteistään huolimatta.    Omat eettiset arvoni perustuvat humanismiin ja ruotsalaisiin arvoihin, kuten yhdenvertaisuus ja puolueettomuus.

· YK:n ihmisoikeusjulistukseen sekä omaan mahatunteeseen oikeasta ja väärästä.





JAT:n jäsenet



· Julkisuuslakiin ja hyvään viranomaistoimintaan

· Omatunto, oikeudentunto

· Sosiaalityö

· Tutkijan etiikka, jossa on journalisteja ja viestinnän ammattilaisia tiukemmat eettiset ohjeet.

· Työnantajan eettisiin sääntöihin

· Viranomaisen on noudatettava tiukasti lakia, toki eettisiä ohjeita tarvitaan, sikäli ehkä vaihtoehdoista kohta "viestintä"









TAULUKOT

• Taulukoissa on väritetty sinisellä ne rivit, jotka kertovat vastaajien lukumäärän. 
• Kun jokin prosenttiluku on taulukossa kirkkaan vihreällä tai pinkillä alustalla, tarkoittaa se sitä, että kyseinen tulos eroaa merkitsevästi 

vastaavasta kokonaistuloksesta 99 %:n luottamustasolla, eli se voisi olla sattumasta johtuva vain yhdessä tapauksessa sadasta. Vihreällä 
merkityt eroavat merkitsevästi ylöspäin ja pinkillä merkityt alaspäin.

• Kun luku on taulukossa vaalealla vihreällä tai pinkillä alustalla, on ero merkitsevä 95 %:n tasolla.

http://jat.fi/

Taustatiedot
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		Mihin seuraavista tämän tutkimuksen taustatahoista kuulut?
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		Mikä rooli sinulla on tällä hetkellä työelämässä?
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		Osa-aikaeläkkeellä		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Muu järjestely (esim. erikseen työhön kutsuttava)		0		0		-		-		0		-		-		-		6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1		0		1		-		-		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		-		-		1		-		0		-		-		-		-		-		1		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-

		

		Vakituisessa tai määräaikasessa työssä		980		648		440		132		980		-		840		140		-		651		194		71		64		697		29		250		4		364		102		33		317		179		176		145		197		175		31		744		205		31		74		198		708		902		76		123		140		190		187		147		101		92		168		242		159		165		65		89		62		130		395		153		15		846		70		327		371		47		94		77		114		92		135		191		101		116		157		103		196		139		138		145		67		106		44		42		74		31		53		70		157

		

		Toimitko päätoimisesti...?

		

		Yrityksen tai yhteisön viestintä-, markkinointi- tai IR-yksikössä		66		71		61		71		66		-		70		47		-		100		-		-		-		70		66		57		50		64		68		67		70		79		70		73		68		65		58		66		69		61		70		67		66		67		64		54		56		72		72		73		65		68		86		50		65		76		88		85		95		48		92		20		13		73		33		58		95		94		36		42		42		67		67		73		78		84		86		63		77		86		81		89		85		16		68		83		92		100		96		83		77

		Viestinnän tehtävissä osana muuta organisaatiota		20		13		25		24		20		-		18		33		-		-		100		-		-		17		34		27		25		18		22		21		21		13		20		14		19		23		19		21		18		13		20		22		19		20		12		25		24		16		17		20		19		21		9		14		29		21		12		11		3		48		7		52		13		18		47		29		5		4		49		39		37		27		29		21		18		9		13		32		18		12		12		10		12		61		25		14		8		-		4		13		11

		Palkansaajana viestintä-, mainos- tai mediatoimistossa		7		8		8		-		7		-		8		4		-		-		-		100		-		8		-		7		-		10		9		6		5		2		3		6		6		6		3		7		7		19		4		5		8		7		14		15		12		7		6		3		6		1		2		27		-		1		-		-		-		-		-		-		-		8		1		13		-		2		15		19		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7

		Viestintäalan yrittäjänä/ammatinharjoittajana		0		0		-		-		0		-		0		-		-		-		-		-		5		0		-		0		-		-		-		-		0		1		-		-		-		-		6		-		1		3		-		-		0		0		1		-		-		1		-		1		1		-		-		1		-		-		-		2		-		-		-		-		7		0		-		-		-		-		-		-		2		-		-		1		-		-		-		-		-		-		1		-		1		1		-		-		-		-		-		1		1

		Viestinnän opetustehtävissä oppilaitoksessa		1		1		0		1		1		-		0		2		-		-		-		-		9		0		-		2		-		2		-		-		-		-		-		-		-		1		-		1		-		-		-		-		1		1		1		-		1		1		-		-		1		2		-		-		1		-		-		-		-		-		-		4		-		0		-		-		-		-		-		-		1		-		-		1		1		3		-		-		1		-		2		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Tuottajana tai toimittajana kustannusyhtiössä		0		-		0		-		0		-		-		1		-		-		-		-		2		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		0		-		-		-		-		0		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		1		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Muissa kuin viestintätehtävissä (esim. johtamis- tai muissa tehtävissä)		6		6		5		4		6		-		4		13		-		-		-		-		84		5		-		7		25		5		2		6		3		6		7		7		7		5		13		6		6		3		5		6		5		5		7		5		6		4		6		3		8		8		3		7		4		2		-		1		2		3		1		24		67		0		19		-		-		-		-		-		18		5		4		5		3		5		1		5		5		3		4		-		1		22		7		2		-		-		-		3		4

		

		Missä toimipaikkasi sijaitsee?

		

		Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)		71		80		58		64		71		-		73		62		-		75		60		76		62		100		-		-		-		69		69		67		74		72		70		63		69		74		77		67		83		81		74		71		71		71		74		72		70		75		72		73		64		67		83		76		36		75		77		71		79		60		74		66		73		71		70		67		77		79		66		71		72		74		70		71		66		66		76		65		66		72		86		70		88		58		73		74		76		74		96		79		85

		Muualla Uudellamaalla		3		3		4		5		3		-		3		3		-		3		5		-		-		-		100		-		-		2		6		3		2		4		8		6		6		3		-		3		4		3		9		5		2		3		1		-		1		3		3		5		7		1		4		2		8		-		6		3		-		3		3		4		-		3		3		3		2		4		5		5		2		-		5		2		4		5		4		6		6		2		1		1		-		4		-		7		3		3		-		3		1

		Muualla Suomessa		26		16		38		31		26		-		24		33		-		22		35		24		36		-		-		100		-		29		25		30		24		24		22		32		25		22		23		30		12		13		16		25		27		26		25		26		29		23		25		22		28		32		12		21		55		25		17		26		19		36		23		29		27		26		26		30		21		17		29		22		26		25		24		27		30		29		20		29		27		25		14		29		10		38		27		19		20		23		4		19		14

		Ulkomailla		0		0		0		-		0		-		0		2		-		0		1		-		2		-		-		-		100		1		-		-		0		-		-		-		-		1		-		0		-		3		-		-		1		0		-		2		-		-		-		-		1		-		1		1		-		1		-		-		2		1		0		1		-		0		1		1		-		-		-		1		-		1		1		1		-		-		1		-		1		1		-		-		1		1		-		-		1		-		-		-		-

		

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

		

		Kuinka monta vuotta olet toiminut kaiken kaikkiaan viestintätehtävissä?

		

		Alle 2 vuotta		3		2		6		1		3		8		1		11		-		2		3		7		3		2		3		4		-		6		2		3		2		-		0		2		3		3		3		4		2		4		1		5		3		3		5		17		4		0		1		1		1		-		2		4		3		1		2		-		-		3		3		3		-		3		4		3		2		2		4		1		6		4		1		1		1		3		1		5		4		1		1		2		-		3		2		-		1		-		-		-		1

		2-5 vuotta		21		18		27		10		21		22		19		37		31		18		27		28		23		20		21		26		50		24		17		18		19		4		11		21		17		18		34		23		16		16		14		24		22		21		27		64		39		15		10		8		6		4		21		25		22		15		14		9		5		26		22		28		27		21		21		17		20		26		27		32		22		24		21		22		19		20		19		22		21		23		14		14		15		32		13		10		9		6		8		7		13

		6-10 vuotta		25		26		24		21		26		19		28		16		38		25		29		25		20		27		24		22		-		20		35		16		28		19		24		27		25		24		29		26		24		18		18		27		25		25		20		9		46		43		22		19		13		11		22		29		22		29		23		21		5		33		29		25		13		26		32		22		29		26		29		26		26		24		32		27		22		21		26		28		24		26		24		28		31		26		26		29		16		13		25		21		18

		11-15 vuotta		18		20		17		20		20		12		21		12		-		21		18		20		17		21		17		19		-		19		21		21		22		25		23		19		17		22		16		17		21		23		13		17		19		19		12		-		7		34		35		17		17		8		23		19		19		18		29		28		23		14		19		17		13		21		12		24		19		17		17		16		18		19		17		20		25		25		18		24		18		17		24		21		19		18		17		38		22		23		23		37		23

		16-20 vuotta		16		18		12		25		16		12		17		14		19		19		12		11		6		16		24		16		25		13		16		16		15		28		21		18		22		19		8		14		21		14		20		16		15		15		18		-		1		6		26		34		28		22		23		13		18		21		28		26		32		14		14		13		7		17		15		20		16		21		13		17		12		15		14		18		22		16		21		12		25		16		19		16		21		6		22		21		30		23		21		21		22

		Yli 20 vuotta		11		11		9		21		11		16		12		4		6		12		8		7		12		11		7		10		-		12		3		21		12		22		17		9		11		12		5		11		12		16		18		6		12		11		14		-		-		-		1		18		35		48		9		5		13		15		5		12		32		5		11		7		40		11		7		12		12		2		9		5		9		9		10		9		11		12		15		6		6		12		16		18		12		6		15		2		20		29		25		13		21

		Ei osaa sanoa		5		4		5		2		3		12		3		6		6		2		3		1		17		3		3		3		25		5		5		5		3		3		4		4		5		3		5		5		3		11		15		6		3		5		4		10		4		2		5		4		2		8		1		5		2		2		-		3		3		4		2		8		-		2		10		2		2		6		2		3		7		5		4		4		2		3		-		3		3		4		3		1		3		8		4		-		1		6		-		1		2

		

		Keskiarvo		11.91		12.56		10.35		15.5		11.88		12.08		12.47		8.47		9.6		12.62		10.43		9.64		11.74		12.17		12.14		11.21		9		11.55		10.84		14.28		12.12		16.74		14.49		12.2		12.49		12.8		9.33		11.46		13.3		13.37		14.77		10.68		11.99		11.89		12.14		3.07		6.46		9.94		12.72		15.51		18.27		21.97		12.54		9.93		11.99		13.74		12.98		14.56		19.03		9.95		11.46		10.48		15.33		12.09		10.62		13		11.96		10.41		10.48		9.88		10.87		11.2		11.78		11.83		13.06		12.21		13.26		10.3		12.02		11.97		13.94		13.6		12.82		9.53		13.52		12.83		16.22		16.48		16.4		14.37		15.24

		

		Minkälaista viestinnän koulutusta olet hankkinut?

		

		Pääaine yliopistossa tai korkeakoulussa		39		38		47		31		37		48		35		47		38		36		35		54		41		36		24		42		75		100		18		29		9		19		9		20		21		21		-		40		31		44		19		15		48		38		44		69		46		40		32		25		27		28		36		41		36		32		37		34		35		36		37		35		40		38		34		38		37		47		29		35		32		43		38		32		38		41		33		33		34		39		40		30		41		36		37		26		42		55		34		39		33

		Pääaine ammattikorkeakoulussa		11		11		11		7		10		13		11		9		6		11		11		13		3		10		21		10		-		5		100		29		6		9		11		14		12		12		-		11		13		5		8		37		3		11		6		5		16		21		13		7		4		3		8		15		9		7		11		4		3		15		10		11		7		10		16		9		9		17		15		17		14		17		8		9		7		10		8		15		10		9		7		10		6		16		7		7		9		10		4		8		5

		Pääaine opistossa		3		3		4		5		3		2		3		3		6		3		4		3		3		3		3		4		-		2		9		100		3		5		6		8		5		5		-		3		3		2		10		6		2		3		3		1		5		4		2		2		5		4		3		3		4		6		2		4		3		4		5		1		-		4		3		3		4		2		4		3		5		5		1		2		1		4		6		6		2		4		4		6		3		1		2		-		4		-		4		3		2

		Sivuaine korkeakoulussa, avoimessa yliopistossa tms.		31		29		31		39		32		25		32		31		12		34		34		24		19		34		21		30		25		7		17		32		100		34		34		38		37		31		-		32		30		26		14		25		35		31		28		22		34		27		41		35		29		26		25		27		39		43		40		45		31		28		34		25		40		33		25		33		35		19		32		34		26		30		38		36		28		37		31		32		38		30		31		34		41		24		37		45		34		23		36		32		31

		Jokin viestinnän johtamisen koulutusohjelma		17		21		11		22		18		11		20		9		6		22		12		6		17		18		28		17		-		8		14		26		18		100		32		17		27		19		-		15		26		16		27		19		15		17		16		1		4		15		18		28		31		30		19		14		21		21		29		39		42		13		13		14		20		18		18		25		16		17		7		16		15		21		20		19		22		17		20		20		22		18		22		21		15		13		30		43		38		39		32		27		31

		Jokin tiedottajatutkinto		17		19		14		27		18		14		19		11		12		19		18		8		19		18		48		15		-		4		17		34		19		32		100		23		25		17		-		17		20		18		44		29		11		18		9		-		6		13		20		23		37		32		19		14		19		26		17		16		18		17		21		18		7		18		14		16		20		13		14		22		19		16		11		22		18		20		21		19		18		20		17		19		19		15		13		17		14		16		17		17		13

		Journalismin tai yleisimmin media-alan opintoja joissakin oppilaitoksissa		15		15		16		16		15		17		15		13		25		16		10		13		16		13		28		18		-		8		20		37		19		16		20		100		25		15		-		17		10		14		20		19		13		15		17		9		10		19		18		14		21		16		13		13		16		17		17		13		10		14		18		10		27		15		12		13		18		4		17		12		17		12		14		15		22		16		12		16		18		15		18		12		16		11		24		10		8		19		9		11		10

		Markkinoinnin opintoja joissakin oppilaitoksissa		21		23		16		23		20		22		20		18		44		21		20		15		22		20		38		20		-		11		23		29		25		32		30		34		100		28		-		20		23		16		31		33		16		21		12		9		15		18		26		25		33		22		22		22		21		18		28		24		15		21		19		24		20		18		34		22		18		26		21		18		19		24		18		26		21		17		19		25		25		19		20		14		19		23		17		24		24		23		17		23		17

		Joitakin muita alaan liittyviä opintoja, mitä? (Rastita ruutu ja kirjoita vastaus alla olevaan tilaan)		18		18		16		23		18		19		18		18		31		17		21		14		17		19		21		16		25		10		20		29		18		20		18		18		25		100		-		18		19		23		16		21		17		19		14		8		16		20		19		20		20		26		16		16		21		18		15		18		16		16		17		28		7		17		26		17		16		17		26		22		17		21		21		20		18		13		18		22		19		19		17		18		18		16		20		17		22		10		13		14		14

		En mitään / Ei varsinaista viestinnän koulutusta		3		3		3		1		3		4		3		3		-		3		3		1		9		3		-		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100		3		3		5		4		1		4		3		5		3		4		3		1		5		4		4		5		3		2		3		2		2		6		2		3		4		13		3		5		3		3		2		3		3		8		-		3		2		4		3		4		1		4		4		2		6		1		5		-		2		1		-		6		4		6

		

		Mistä tehtävistä siirryit aikoinaan viestinnän tehtäviin?

		

		Aloitin viestintätehtävissä opintojeni jälkeen koko työurani on liittynyt viestintään		45		43		51		37		44		50		45		40		25		44		41		63		31		46		28		40		75		63		42		29		42		38		20		34		31		38		32		46		41		47		31		27		52		44		49		69		56		45		42		34		28		32		44		46		38		43		46		44		48		43		42		36		47		46		27		45		45		47		46		42		41		36		48		37		47		48		41		35		41		46		44		45		50		38		35		43		50		55		55		44		42

		Myynnin ja/tai markkinoinnin tehtävistä		11		12		8		8		10		14		10		9		25		10		7		8		16		9		17		10		-		7		14		21		10		13		16		10		21		10		8		10		12		12		16		16		8		11		5		9		5		10		11		8		18		17		16		12		9		6		6		11		3		12		10		11		20		8		21		9		9		19		3		10		11		15		8		9		8		8		12		15		11		8		9		9		7		9		13		7		5		3		8		15		8

		HR- tai HRD-tehtävistä		2		2		1		1		2		2		2		-		-		2		2		-		2		2		10		1		-		1		3		3		1		2		4		2		2		1		3		1		4		-		-		4		1		2		1		1		2		1		4		1		2		2		2		2		2		2		2		1		3		2		2		2		-		2		3		2		2		-		1		4		-		-		-		3		4		3		3		2		1		3		3		1		1		2		-		5		1		-		-		3		1

		Tietohallinnon tehtävistä		1		1		1		4		1		-		1		1		-		1		2		-		2		1		3		1		-		1		-		-		0		0		2		-		1		1		-		1		0		-		2		1		0		1		1		1		-		0		-		2		2		2		1		0		2		1		-		1		-		-		2		1		-		1		1		1		1		-		-		1		2		2		-		-		1		2		1		-		2		1		-		1		-		3		-		-		-		-		-		1		1

		Taloushallinnon tai muista tuki-/esikuntatehtävistä		5		5		4		5		5		4		5		3		-		5		5		1		-		4		7		6		-		3		3		5		7		6		10		4		9		7		5		4		6		2		9		7		3		5		2		1		3		5		4		10		6		5		5		5		4		5		6		8		6		7		3		5		-		5		8		6		3		-		7		8		2		7		1		8		5		4		4		8		7		4		2		4		4		5		7		12		7		-		8		3		7

		Muista asiantuntijatehtävistä		15		16		11		22		16		8		15		18		19		15		18		7		28		16		17		15		-		5		13		21		17		20		25		17		20		18		24		15		14		9		17		15		14		14		16		4		9		12		16		19		24		23		16		11		20		16		18		13		16		18		15		21		13		15		15		16		14		11		17		16		20		16		18		17		18		10		16		16		15		17		18		15		12		21		22		14		12		13		13		14		18

		Media-alalta		12		12		12		10		12		12		12		12		12		13		8		13		8		11		3		16		-		12		13		18		11		11		8		23		6		8		16		11		12		18		9		13		12		11		22		7		13		14		11		12		13		12		7		11		14		15		14		12		16		8		14		5		13		13		4		13		13		13		6		8		12		11		12		13		9		9		12		13		11		10		17		13		12		6		13		12		16		23		13		13		18

		Muulta alalta tai tehtävästä		11		9		12		12		11		9		10		16		19		10		16		7		12		11		14		10		-		7		12		3		12		10		13		9		10		16		13		11		11		12		15		16		9		12		4		9		11		12		13		14		7		8		8		12		11		12		8		8		6		11		12		17		7		10		19		9		11		11		19		10		11		11		12		12		9		16		11		11		13		11		8		11		12		15		11		7		8		6		4		6		5

		

		Oletko jonkin ammattiliiton/työttömyyskassan jäsen?

		

		Kuulun ammattiliittoon		76		65		98		85		76		75		75		84		88		75		79		72		75		72		66		88		75		79		75		79		78		66		73		83		74		74		74		100		-		-		68		75		77		77		67		85		84		76		68		69		74		77		63		67		87		83		71		74		65		78		80		76		67		76		75		75		75		74		86		73		75		78		81		79		77		72		72		70		77		76		78		74		78		84		72		67		65		52		62		69		66

		Kuulun pelkästään työttömyyskassaan		19		28		1		12		21		10		22		13		12		22		19		20		22		25		31		10		-		15		23		18		18		30		22		13		22		20		18		-		100		-		25		23		18		19		22		9		13		21		25		27		19		18		32		28		11		16		26		24		31		21		17		21		27		20		22		22		21		26		12		23		24		20		15		21		18		25		24		28		21		20		20		23		16		15		28		24		34		48		32		28		30

		En kuulu ammattiliitoon enkä työttömyyskassaan		5		7		1		2		3		14		3		3		-		3		2		8		3		4		3		2		25		5		2		3		4		4		5		4		4		6		8		-		-		100		8		2		5		4		11		6		3		3		7		4		7		6		5		4		2		1		3		2		5		1		3		3		7		3		3		3		4		-		2		4		1		2		4		1		5		3		4		2		3		4		2		3		6		1		-		10		1		-		6		3		4

		

		Peruskoulutus (ylin aste)

		

		Peruskoulu tai vastaava		0		0		-		1		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-		0		-		-		2		-		-		0		1		-		-		-		-		-		-		2		-		-		1		1		-		-		-		-		1		-		-		0		-		0		0		-		-		-		-		-		-		-		2		-		-		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1

		Ylioppilas / ei yo-pohjainen ammattitutkinto		3		2		4		1		2		8		2		1		-		2		2		4		-		2		-		2		-		4		4		3		2		3		3		2		2		3		3		3		2		9		37		-		-		3		7		7		4		2		-		2		1		6		4		2		2		1		2		-		2		1		3		2		-		2		1		1		3		4		2		1		1		2		3		2		2		-		3		2		2		1		2		1		4		2		2		-		3		6		-		1		3

		Opistotason tutkinto		5		6		3		7		5		2		6		1		6		6		6		-		6		5		24		3		-		0		2		21		2		10		16		8		9		4		8		4		8		4		61		-		-		5		3		1		1		1		2		10		14		11		8		5		5		7		3		4		3		4		8		6		-		5		5		4		6		9		5		4		5		5		3		4		4		8		11		7		7		3		7		7		4		3		7		2		1		-		8		4		2

		Ammattikorkeakoulututkinto / alempi korkeakoulututkinto		18		17		18		15		17		23		17		19		6		18		19		11		14		17		31		17		-		8		58		29		16		17		30		21		27		20		8		18		20		9		-		86		-		18		14		19		17		23		19		15		12		19		18		20		13		16		12		13		10		26		18		18		20		16		26		15		18		23		24		18		20		20		16		20		15		20		13		21		18		17		16		15		12		25		11		17		14		10		8		14		16

		Ylempi AMK-tutkinto (AMK-jatkotutkinto)		3		3		3		4		3		3		3		2		12		2		4		1		5		3		-		3		-		0		14		8		1		6		5		6		7		5		-		3		5		2		-		14		-		3		2		1		2		7		1		1		4		4		2		2		6		2		3		1		2		6		2		6		-		2		8		3		2		2		2		4		3		4		2		4		1		3		3		9		2		2		1		1		3		3		4		7		-		3		2		-		1

		Ylempi korkeakoulututkinto		69		70		70		69		71		62		70		75		69		70		69		82		66		71		45		73		100		85		20		39		78		63		44		63		53		66		82		70		64		74		-		-		98		69		70		72		76		64		76		71		69		53		68		70		71		72		77		79		84		63		69		65		67		72		58		74		70		62		66		73		69		67		74		67		75		67		71		61		69		73		69		74		76		67		76		69		81		77		83		75		76

		Jatkotutkinto (lisensiaatin tai tohtorin tutkinto)		2		2		2		3		2		2		2		2		6		1		1		1		9		1		-		2		-		3		2		-		2		2		0		-		1		2		-		2		1		4		-		-		2		2		3		1		1		3		2		-		-		5		-		1		2		2		3		2		-		-		1		3		13		2		1		2		1		-		-		-		2		2		2		3		1		3		-		-		3		3		4		1		-		1		-		5		1		3		-		6		3

		

		Sukupuoli

		

		Nainen		91		92		90		95		92		87		92		91		100		92		94		85		89		92		93		92		100		90		94		92		92		92		96		89		95		93		87		92		90		81		88		93		91		100		-		85		94		94		93		92		91		88		90		92		94		92		89		93		87		97		93		92		93		92		92		94		91		94		90		94		88		97		93		95		90		91		93		96		93		91		91		94		93		94		91		93		92		90		81		97		88

		Mies		8		8		9		5		8		13		8		9		-		8		5		15		11		8		3		8		-		10		5		8		8		8		4		9		5		7		13		7		10		19		12		6		9		-		100		15		5		6		6		8		9		12		10		8		5		8		9		7		13		3		7		7		7		8		7		6		9		6		9		6		10		3		7		5		10		9		7		4		7		9		9		6		7		5		9		7		8		10		19		3		12

		Muu		0		-		0		-		0		-		0		1		-		-		1		-		-		0		3		-		-		-		1		-		0		-		-		1		0		-		-		0		-		-		-		0		0		-		-		-		1		-		0		-		-		-		-		-		1		-		2		-		-		-		-		1		-		0		1		0		-		-		1		-		2		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-

		

		Ikä

		

		Alle 31 vuotta		14		11		24		1		13		24		9		33		12		10		16		27		11		13		-		13		75		25		6		3		10		0		-		9		7		6		13		16		7		18		14		13		15		13		26		100		-		-		-		-		-		-		12		17		11		7		6		3		2		13		14		16		-		13		15		10		12		19		18		17		14		12		15		9		8		11		11		10		9		15		8		7		15		18		7		-		3		3		6		1		6

		31-35 vuotta		14		10		19		6		14		13		14		16		12		12		18		24		16		14		7		16		-		17		20		21		15		3		5		9		10		12		16		16		10		9		8		13		15		15		9		-		100		-		-		-		-		-		11		21		11		13		11		8		-		18		15		14		20		14		11		12		15		17		18		14		18		14		16		16		8		11		10		11		13		14		13		12		12		17		4		17		8		3		11		7		8

		36-40 vuotta		19		21		18		16		20		14		20		14		31		21		15		18		17		20		17		17		-		20		36		24		16		16		14		23		16		21		16		19		20		11		6		27		18		19		13		-		-		100		-		-		-		-		17		21		14		21		23		16		3		22		23		18		7		20		22		17		22		32		16		14		18		28		19		18		20		23		16		23		20		25		17		16		22		18		26		17		14		16		11		21		15

		41-45 vuotta		18		21		13		20		19		10		20		16		19		21		16		15		17		19		21		18		-		15		21		13		23		19		21		21		22		19		5		16		23		25		5		17		19		18		13		-		-		-		100		-		-		-		22		17		22		19		28		21		35		19		17		14		20		19		15		20		18		15		19		22		12		19		15		23		25		21		20		21		21		18		20		18		22		19		11		26		27		35		19		31		18

		46-50 vuotta		14		17		10		14		15		10		16		9		6		16		15		6		9		15		28		13		-		9		9		11		16		24		19		13		17		16		24		13		20		11		23		11		14		14		14		-		-		-		-		100		-		-		16		13		14		13		20		36		19		12		11		16		20		15		16		20		12		9		12		19		20		8		16		15		20		15		15		17		22		11		15		15		12		13		24		26		24		19		21		14		22

		51-55 vuotta		11		11		8		20		10		13		11		6		12		10		10		8		16		9		24		11		25		7		4		16		10		20		23		15		17		12		13		10		11		16		20		8		10		11		11		-		-		-		-		-		100		-		14		6		16		12		6		8		26		9		10		10		13		10		12		12		10		2		6		9		5		11		9		8		8		15		18		11		7		11		14		14		9		7		13		7		15		10		19		17		15

		55+ vuotta		10		10		8		23		9		15		10		6		6		10		10		1		14		9		3		12		-		7		3		13		8		18		19		11		11		14		13		10		9		12		24		11		8		10		14		-		-		-		-		-		-		100		8		4		12		15		6		8		15		7		10		11		20		9		8		9		11		6		11		4		13		7		10		11		13		4		10		6		9		8		13		17		9		7		15		7		9		13		13		8		16

		

		Keski-ikä		41.82		42.69		38.93		48.24		41.96		41.06		42.7		37.57		41.38		42.66		41.21		36.8		43.03		41.75		45.83		42.25		34		38.71		39.35		43.74		42.28		47.85		48.31		43.43		44.52		44.06		42.71		41.32		43.59		42.72		46.31		41.35		41.46		41.83		41.78		27.25		33.22		38.08		42.69		48.05		53.1		59.08		42.63		38.94		43.96		43.75		42.65		44.8		48.73		40.71		41.47		41.66		46.33		41.94		42.03		43.13		41.85		38.74		40.52		40.48		41.69		41.21		41.41		42.54		43.75		42.09		43.66		42.05		42.55		40.96		43.68		44.99		41.34		40.15		45.7		43.36		45.46		45.39		45.83		44.93		45.63





Työpaikka ja tehtävä

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Työelämässä palkansaajana		996		656		450		132		996		-		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		370		103		34		319		180		178		149		204		180		31		758		207		31		75		201		720		918		76		125		142		195		190		148		103		93		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

		

		Onko työnantajasi...

		

		Pörssiyhtiö		17		23		10		-		17		-		19		8		12		22		8		6		8		20		24		8		25		16		14		15		13		18		18		15		19		15		26		14		26		29		27		17		16		17		22		17		13		15		20		18		22		15		100		-		-		-		28		18		23		16		17		16		13		18		11		10		23		38		10		25		9		8		10		8		19		21		46		17		14		18		17		26		35		5		15		17		18		23		53		39		24

		Muu yksityinen yritys		25		29		25		2		25		-		26		18		38		19		18		92		34		26		21		20		50		28		36		21		21		19		19		22		27		22		26		22		34		35		23		28		24		25		28		34		37		27		23		22		14		11		-		100		-		-		22		20		13		24		16		28		13		24		26		27		15		43		31		34		21		18		18		26		25		19		10		29		23		15		18		11		12		26		22		21		20		19		19		23		18

		Kunta tai kuntayhtymä		12		5		16		40		12		-		12		10		6		12		17		-		9		6		38		24		-		12		11		15		14		13		12		12		12		12		6		13		6		10		13		10		12		12		9		10		8		7		15		11		21		15		-		-		73		-		11		15		11		13		13		11		7		12		10		10		14		2		13		14		7		10		6		8		12		18		26		9		15		9		9		17		18		12		7		12		9		10		6		11		4

		Kunnan omistama liikelaitos tai yhtiö		4		4		6		2		4		-		4		6		-		4		7		-		5		2		7		11		-		4		3		3		5		6		5		5		4		6		3		5		3		-		3		5		4		5		1		4		5		5		4		4		3		6		-		-		27		-		3		7		5		6		4		6		-		4		7		6		3		4		3		3		3		5		6		8		7		3		-		7		5		6		2		6		-		5		7		5		4		6		-		-		2

		Valtio		12		9		11		42		12		-		11		19		-		13		15		-		3		12		-		13		25		10		6		18		17		13		16		13		11		13		13		14		6		6		9		10		13		12		11		6		11		12		12		11		12		23		-		-		-		72		9		8		16		7		17		13		-		13		7		11		15		-		15		12		4		6		9		25		22		9		9		3		9		17		25		17		9		8		11		14		12		3		8		10		8

		Valtion liikelaitos tai valtionyhtiö		5		6		4		3		5		-		5		1		-		6		3		1		3		5		-		4		-		4		6		12		5		6		8		6		3		3		3		4		6		-		9		4		4		4		8		4		5		5		4		4		7		4		-		-		-		28		3		1		8		1		8		3		-		5		1		3		7		4		5		-		2		-		4		5		6		13		4		2		4		7		9		9		-		1		2		2		3		13		8		8		7

		Järjestö, liitto tai säätiö		19		20		19		8		19		-		17		28		31		18		26		-		28		23		3		8		-		18		21		12		20		19		17		22		20		22		19		20		16		13		13		21		19		19		13		19		18		21		17		22		15		20		-		-		-		-		22		28		16		30		17		13		67		18		32		28		14		6		13		10		48		46		41		11		2		5		1		29		29		20		16		3		7		37		35		26		30		16		6		7		32

		Muu		6		5		8		5		6		-		5		9		12		6		6		1		9		4		7		10		-		9		4		6		3		4		4		4		3		6		-		7		2		3		3		4		7		6		8		6		4		9		4		7		5		5		-		-		-		-		3		3		8		4		8		9		-		6		7		5		7		2		10		3		5		6		5		7		6		11		4		5		2		7		4		10		18		5		2		2		4		10		2		1		3

		

		Ammattinimikkeesi on...

		

		Viestintä-, tiedotus- tai markkinointijohtaja / Communications and/or Marketing Director		7		9		3		3		7		-		8		1		-		10		2		-		2		9		-		4		-		7		1		3		6		14		4		1		5		4		13		5		13		10		4		3		8		7		12		1		2		4		6		14		11		14		16		5		3		5		6		24		48		4		1		3		13		8		3		16		3		6		-		1		4		9		7		4		7		6		15		6		10		6		6		13		7		1		11		12		27		29		43		10		44

		Sijoittajasuhdejohtaja / IR Director		0		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		3		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		3		0		0		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		1		-		-		1		-		-		-		2		-		-		-		-		1		-		0		-		0		-		-		-		1		1		-		-		-		1		-		-		1		1		-		-		-		-		-		-		5		-		-		-		-		1

		Viestintä- tai tiedotuspäällikkö / Communications Manager		24		29		20		23		24		-		26		11		19		31		16		3		-		26		24		19		25		25		23		21		27		44		23		26		27		23		6		22		33		19		20		20		25		24		24		6		17		24		34		29		30		22		34		21		21		25		72		56		39		23		18		6		7		27		5		32		24		36		2		29		22		20		26		25		31		22		30		39		29		30		27		21		21		11		83		81		73		71		55		83		22

		Sijoittajasuhdepäällikkö / IR Manager		0		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		-		-		0		1		-		-		-		0		0		1		1		-		1		1		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-		1		0		1		-		0		-		-		-		-		-		4		-		-		-		-		1		1		1		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		4		-

		Markkinointipäällikkö / Marketing Manager		1		2		1		-		1		-		1		3		-		2		1		-		-		1		3		1		25		1		2		3		1		3		1		1		2		1		-		1		1		-		4		1		1		1		-		1		1		2		1		1		-		3		1		3		1		-		2		4		2		2		0		1		-		1		5		2		-		4		2		1		2		2		2		2		-		1		1		2		2		-		1		1		1		3		-		-		-		-		-		-		1

		Projektipäällikkö / Project Manager		1		1		1		1		1		-		1		4		-		0		1		1		11		1		-		3		-		1		2		-		1		1		1		2		1		1		3		1		2		-		1		2		1		1		1		-		2		2		1		1		1		1		1		2		1		1		-		-		-		1		1		4		7		0		3		1		0		-		-		-		2		1		1		2		1		1		-		-		1		1		2		-		-		3		-		-		-		-		-		-		-

		Tiedottaja / Communications Officer		15		10		18		23		15		-		14		17		25		16		19		3		-		13		17		20		-		13		16		9		16		8		20		17		12		15		23		16		9		10		8		15		15		15		13		14		24		13		15		14		8		13		6		8		26		17		8		3		-		25		23		8		-		17		1		12		22		2		11		13		12		19		17		18		18		14		14		20		18		15		14		17		10		14		-		-		-		-		-		-		4

		Tiedotussihteeri tai viestintäassistentti / Communications Assistant or Secretary		3		2		3		4		3		-		2		6		6		2		5		1		2		2		7		3		-		1		3		6		2		1		4		2		3		2		-		3		1		-		8		5		1		3		3		5		1		3		1		2		5		2		1		2		4		3		-		-		-		3		3		5		-		2		5		2		2		-		4		4		8		-		4		2		-		3		1		4		4		-		1		2		4		4		-		-		-		-		-		-		1

		Viestintäkonsultti / Communications Consultant		5		6		5		-		5		-		5		1		6		1		-		58		2		5		-		4		-		6		5		9		3		2		2		4		5		3		6		4		5		10		-		4		5		4		11		6		8		4		5		3		5		1		3		17		-		-		-		1		-		-		1		1		-		5		-		7		1		-		11		12		-		1		1		1		-		1		1		-		-		1		1		1		3		-		-		-		-		-		-		-		6

		Viestinnän asiantuntija tai suunnittelija / Communications Planner		17		16		20		22		17		-		17		21		12		18		21		8		2		18		10		17		-		18		23		26		18		9		20		20		14		16		10		18		13		13		17		20		16		18		12		23		16		23		14		12		13		17		13		12		17		26		-		2		2		18		29		12		-		19		4		10		26		11		24		14		15		18		15		19		16		27		16		9		14		22		19		21		24		19		-		-		-		-		-		-		6

		Viestintäkoordinaattori tai viestintävastaava/ Communication Coordinator		3		3		3		5		3		-		3		6		-		3		7		-		3		2		10		5		-		2		5		3		3		2		4		6		4		4		6		3		2		3		5		5		2		3		-		6		1		1		5		1		5		5		1		2		4		2		-		1		-		9		4		2		-		3		5		3		3		2		6		3		4		4		4		2		5		3		3		7		3		5		2		2		-		6		-		-		-		-		-		-		3

		Toimittaja, toimitussihteeri tai tuottaja / Editor or Editorial Secretary or Producer		1		1		0		-		1		-		1		-		-		1		1		1		-		1		-		0		-		1		1		3		1		1		1		1		1		2		-		1		1		3		3		0		1		1		-		-		1		1		1		1		2		1		-		1		1		1		-		1		-		1		1		1		-		1		1		1		1		2		-		1		2		2		1		1		-		-		1		1		2		-		-		-		3		1		-		-		-		-		-		-		1

		Verkko- tai sosiaalisen median toimittaja / Verkkotuottaja tai -tiedottaja / Web or Social Media Editor / Officer / Producer		2		1		3		6		2		-		2		1		-		2		4		-		-		2		3		3		-		1		1		3		2		-		3		3		0		2		3		2		1		-		4		2		2		2		3		3		-		3		2		1		3		2		-		0		6		2		-		-		-		1		3		4		-		2		4		-		3		2		5		3		1		4		1		3		1		3		2		-		1		4		2		5		1		2		-		-		-		-		-		-		-

		Sisällöntuottaja / Content Producer		0		-		0		-		0		-		0		-		-		0		1		-		-		0		-		0		-		1		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		-		-		0		0		-		2		-		-		-		-		-		-		1		0		-		-		-		-		-		-		0		1		-		0		-		-		0		-		1		-		-		-		1		-		1		-		-		-		-		-		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-

		Yhteisömanageri / Community Manager		0		0		0		-		0		-		0		-		-		0		-		-		2		0		-		-		-		1		1		-		0		-		1		1		-		1		-		0		-		-		-		0		0		0		1		1		1		-		1		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-		-		1		-		7		0		1		-		1		-		-		-		1		-		-		1		-		1		-		1		-		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-

		Toimitusjohtaja / johtaja / CEO		1		1		-		2		1		-		1		-		-		0		-		-		9		1		-		-		-		1		-		-		1		1		-		1		1		1		3		0		1		3		-		-		1		1		-		-		-		1		1		1		3		1		-		1		-		1		-		-		2		-		-		1		33		0		1		0		-		-		-		-		4		-		-		1		1		-		-		2		1		-		1		-		-		2		7		2		-		-		2		3		4

		Muu		19		19		19		12		19		-		17		28		31		12		23		23		67		18		17		20		50		20		17		15		16		14		15		15		21		22		23		20		14		23		21		20		18		19		18		29		24		19		13		16		15		16		17		25		16		17		11		6		8		12		14		49		33		12		56		11		12		32		31		14		21		18		19		20		16		16		16		8		15		14		20		16		19		32		-		-		-		-		-		-		6

		

		Työelämässä palkansaajana (ei viestintä/mainos-/mediatoimistossa)		925		601		414		132		925		-		775		134		16		651		194		-		64		643		29		233		4		332		94		32		302		176		172		140		193		170		30		707		193		25		72		192		661		858		65		106		125		182		179		144		97		92		166		183		160		164		65		89		62		138		397		159		15		790		72		286		371		46		80		62		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		146

		

		Mikä on asemasi organisaatiosi viestintäyksikössä?

		

		Viestintäyksikön esimies/päällikkö, ei alaisia		7		8		7		5		7		-		8		4		-		9		4		-		-		8		14		5		-		7		7		3		9		11		6		8		9		6		3		7		9		8		4		5		8		7		9		4		6		8		10		9		4		4		11		8		6		5		100		-		-		-		-		-		-		8		1		13		4		9		-		11		7		7		5		7		10		5		9		22		9		4		1		7		6		2		24		36		11		10		15		10		8

		Viestintäyksikön päällikkö, alaisia 1-3		10		12		8		8		10		-		10		7		-		12		5		-		5		10		10		10		-		9		4		12		13		20		8		9		11		9		7		9		11		8		6		7		11		10		9		3		6		8		11		22		7		8		10		10		12		5		-		100		-		-		-		-		-		11		3		23		2		13		1		10		8		15		13		9		6		9		8		6		31		7		3		1		4		3		15		29		45		19		9		11		23

		Viestintäyksikön päällikkö, alaisia 4+		7		8		4		8		7		-		7		3		-		9		1		-		2		8		-		5		25		7		2		6		6		15		6		4		5		6		13		6		10		12		4		4		8		6		12		1		-		1		12		8		16		10		8		4		6		9		-		-		100		-		-		-		-		7		4		15		4		4		-		5		2		5		2		9		8		5		12		1		2		11		13		14		6		-		7		7		19		32		42		4		25

		Vastaan yksin viestinnän tehtäväalueesta		15		13		17		10		15		-		14		15		50		10		32		-		6		12		14		20		25		15		22		16		13		10		13		14		15		13		10		15		15		4		10		23		13		16		6		17		20		17		15		11		12		11		13		18		16		7		-		-		-		100		-		-		-		15		21		26		5		17		16		23		28		20		16		14		13		7		9		53		6		2		4		6		4		45		33		12		8		-		6		13		12

		Toimin viestintäyksikön esimiehen alaisena		43		41		45		52		43		-		45		37		12		56		15		-		3		45		41		39		25		44		44		59		44		30		48		51		39		39		40		45		36		48		60		40		42		43		45		51		49		49		38		30		41		45		41		35		42		59		-		-		-		-		100		-		-		48		14		10		84		35		35		18		23		39		44		40		44		63		48		6		39		64		60		63		60		5		7		12		14		35		25		48		19

		En toimi viestintäyksikössä vaan muualla organisaatiossa		17		15		18		17		17		-		14		34		38		5		41		-		67		16		21		19		25		17		19		3		13		12		17		11		20		26		20		17		18		16		17		20		16		17		17		25		18		16		13		17		16		20		16		24		18		15		-		-		-		-		-		100		-		10		51		12		2		22		48		34		22		15		17		20		19		10		14		10		12		12		17		9		19		37		7		2		4		3		2		11		6

		Johdan koko organisaatiota, en vain viestintää		2		2		1		2		2		-		2		1		-		0		1		-		17		2		-		2		-		2		1		-		2		2		1		3		2		1		7		1		2		4		-		2		2		2		2		-		2		1		2		2		2		3		1		1		1		-		-		-		-		-		-		-		100		0		6		1		-		-		-		-		8		-		2		1		1		-		-		2		1		-		1		1		-		8		9		2		-		-		2		3		6

		

		Työelämässä palkansaajana		996		656		450		132		996		-		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		370		103		34		319		180		178		149		204		180		31		758		207		31		75		201		720		918		76		125		142		195		190		148		103		93		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

		

		Kuinka monta vuotta olet ollut nykyisessä toimessasi?

		

		Alle vuoden		5		4		6		5		5		-		3		15		-		5		5		3		12		5		-		7		25		6		7		-		4		2		5		5		8		6		10		6		3		3		3		5		5		5		3		10		4		4		6		4		2		4		3		6		5		5		5		-		8		3		5		9		7		4		10		5		4		9		3		4		8		3		7		5		5		7		3		5		3		7		7		3		4		8		4		-		4		3		2		3		3

		1 vuoden		20		20		21		9		20		-		16		41		25		18		22		25		25		21		17		18		25		26		17		9		20		13		10		17		16		16		16		20		19		19		12		15		22		20		16		39		25		20		18		16		12		5		18		29		17		17		18		19		16		20		18		24		20		20		22		19		18		23		27		18		22		19		24		17		15		15		24		18		21		20		17		17		21		22		13		21		23		13		21		20		19

		2 vuotta		15		16		16		8		15		-		14		19		38		14		16		20		16		16		7		12		-		18		13		12		15		14		8		13		14		14		26		14		17		23		7		15		16		15		20		22		20		16		16		11		11		4		18		18		11		13		20		13		15		18		12		16		27		15		16		16		14		21		13		13		15		16		15		13		14		12		19		20		13		15		12		12		15		18		28		29		7		6		21		13		13

		3 vuotta		9		10		8		10		9		-		10		6		-		10		10		8		6		10		7		10		-		8		5		3		10		13		7		5		10		8		13		8		14		10		11		7		10		9		14		11		10		9		9		8		10		11		12		10		8		8		15		8		11		14		7		9		13		10		7		9		10		4		6		17		10		8		10		12		11		8		7		17		7		11		7		10		7		11		13		12		11		16		15		10		15

		4-5 vuotta		17		17		15		17		17		-		19		4		19		18		13		20		11		15		21		19		25		14		25		12		18		13		23		20		17		16		13		16		17		16		17		22		15		17		12		3		18		21		20		20		16		12		20		12		18		18		15		18		19		17		17		12		7		17		11		18		16		15		14		23		12		19		12		16		20		18		19		10		18		19		17		18		15		15		11		7		15		26		13		20		12

		6-10 vuotta		20		20		19		28		20		-		23		2		12		22		19		17		11		20		38		17		-		15		18		26		23		27		27		23		22		26		16		20		19		16		25		19		19		19		24		2		19		23		18		26		27		25		16		16		22		24		14		28		19		17		23		15		7		21		15		22		20		21		20		14		17		18		21		23		22		23		16		17		21		17		26		19		25		16		20		19		30		29		19		21		27

		Yli 10 vuotta		10		9		9		20		10		-		11		1		-		10		11		4		8		9		7		13		-		7		12		24		6		16		16		9		9		11		6		10		9		6		20		12		8		10		8		-		-		6		7		13		19		35		7		4		15		12		6		9		11		8		13		7		13		10		14		7		13		4		12		6		12		11		6		11		13		10		9		7		10		6		14		18		9		6		7		10		5		6		9		8		9

		Ei osaa sanoa		4		4		6		4		4		-		3		12		6		4		5		3		11		4		3		4		25		6		4		15		3		2		4		7		3		3		-		5		2		6		5		3		5		4		4		12		4		3		5		2		4		3		6		4		4		4		6		4		-		2		5		8		7		4		5		3		4		2		5		4		4		6		5		4		2		7		3		7		7		5		1		3		4		4		4		2		5		-		-		6		3

		

		Keskiarvo		4.89		4.73		4.73		7.27		4.89		-		5.43		1.58		2.87		5.23		4.78		3.71		3.51		4.77		6.39		5.23		1.67		4.12		5.07		8.86		4.66		6		6.79		5.27		5.06		5.13		4		4.89		4.95		4.55		7.75		5.47		4.44		4.88		5.04		1.61		3.24		4.34		4.42		5.67		7.31		9.63		4.39		3.43		5.89		5.74		4.13		5.6		4.81		4.44		5.72		3.78		3.86		4.99		4.75		4.6		5.63		4.02		5.15		4.36		4.62		5.08		4.42		5.38		5.64		5.37		4.55		4.14		5.14		4.4		5.95		6.15		4.89		3.82		4.25		4.32		5.14		5.1		4.49		5.07		5.1

		

		Teetkö viestintätehtäviä päätoimisesti vai oman toimen ohella?

		

		Päätoimisesti		86		87		87		91		86		-		88		79		69		95		79		94		16		86		90		87		50		88		84		88		89		87		88		87		77		83		71		86		85		87		83		80		88		86		87		86		82		87		88		89		83		85		90		81		88		92		97		97		94		86		96		52		20		100		-		89		98		74		80		91		68		83		84		85		92		91		94		86		88		89		91		95		93		57		87		95		97		100		100		96		89

		Oman toimen ohella, työstä vähintään puolet viestintää		7		7		7		4		7		-		6		13		19		4		17		1		20		7		7		7		25		7		12		6		6		7		6		6		12		11		13		7		8		6		7		12		6		7		7		9		6		8		6		8		9		6		5		8		8		4		2		2		5		11		3		23		27		-		100		9		1		11		13		8		18		12		8		9		4		1		4		9		7		7		4		3		6		23		7		2		3		-		-		1		6

		Oman toimen ohella, työstä alle puolet viestintää		6		5		5		5		6		-		5		7		6		2		4		1		53		6		3		5		25		4		3		-		5		5		4		4		8		6		16		5		7		6		9		6		5		5		7		4		11		4		6		2		6		9		5		8		3		4		2		1		2		4		2		20		53		-		-		2		1		11		6		1		12		3		7		5		3		7		3		3		5		4		4		2		1		19		4		2		-		-		-		3		4

		Ei viestintätehtäviä		1		1		1		-		1		-		1		1		6		0		-		3		11		1		-		1		-		1		1		6		0		1		3		3		2		1		-		1		1		-		1		2		1		1		-		1		1		1		1		1		3		-		1		2		1		1		-		-		-		-		0		5		-		-		-		-		-		4		1		-		2		1		1		1		1		1		-		2		-		1		1		-		-		1		2		-		-		-		-		-		1

		

		Työelämässä palkansaajana ja on viestintätehtäviä		916		603		416		126		916		-		798		118		-		651		194		71		-		657		29		227		3		338		100		31		305		168		164		135		183		164		25		696		191		29		70		186		660		845		69		116		130		179		176		141		91		83		163		220		150		161		65		86		61		126		393		110		4		836		57		327		371		47		94		77		90		87		129		179		97		107		155		98		185		135		128		144		65		82		41		41		74		31		53		67		150

		

		Kenelle raportoit?

		

		Organisaationi ylimmälle johdolle (esim. hallitus, toimitusjohtaja, puheenjohtaja, kaupunginjohtaja tai vastaava)		36		38		35		28		36		-		36		36		-		29		49		58		-		33		34		43		67		37		31		29		36		48		32		30		39		33		36		35		38		34		27		32		38		36		29		28		29		32		38		48		43		34		20		40		37		29		58		76		70		59		7		31		100		35		54		100		-		-		-		-		60		52		40		29		33		23		17		63		44		23		19		18		3		68		83		71		62		48		34		24		63

		Viestintäjohdolle		41		41		37		51		41		-		41		35		-		54		10		-		-		43		28		34		-		41		34		48		43		36		46		50		36		37		40		40		40		48		49		39		40		40		48		39		43		45		39		31		42		47		52		26		43		52		25		9		21		13		79		6		-		44		5		-		100		-		-		-		24		32		33		41		49		62		59		7		31		61		64		63		77		1		10		12		22		42		51		54		25

		IR-johdolle		1		1		0		-		1		-		1		-		-		1		-		-		-		1		-		-		33		1		-		-		-		1		1		1		1		1		-		1		1		3		1		-		1		1		-		1		-		-		1		1		3		-		4		-		-		-		2		-		-		-		1		1		-		1		-		-		-		-		-		8		-		-		-		1		-		-		3		-		-		1		2		1		3		-		-		-		1		3		2		3		1

		Markkinointijohdolle		5		5		6		1		5		-		6		1		-		7		1		1		-		6		7		4		-		7		8		3		3		5		4		1		7		5		4		5		6		-		9		6		4		5		4		8		6		8		4		3		1		4		11		9		2		1		6		7		3		6		4		9		-		4		9		-		-		100		-		-		3		5		9		7		2		3		6		6		8		4		2		3		5		9		2		5		8		3		9		7		3

		Henkilöstö- tai hallintojohdolle		3		2		2		3		3		-		2		4		-		2		6		-		-		2		14		4		-		1		3		-		4		4		7		3		3		2		-		2		3		-		1		4		2		3		-		2		2		2		3		4		1		1		4		1		3		3		3		5		3		5		1		5		-		3		2		-		-		-		-		30		-		1		2		4		3		2		5		4		4		2		1		1		5		4		2		7		4		-		-		4		-

		Talousjohdolle		1		1		0		-		1		-		1		-		-		1		-		3		-		1		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		1		1		8		1		1		-		-		-		1		1		3		1		-		1		2		1		-		-		2		2		-		-		-		-		-		1		0		3		-		1		2		-		-		-		-		9		-		-		-		1		2		2		-		1		1		1		1		-		-		1		-		2		-		-		-		3		1

		Lakiasiain johdolle		0		-		-		1		0		-		0		-		-		-		1		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		0		0		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		1		-		-		2		-		-		-		-		1		-		-		1		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Omalle substanssiesimiehelle (ryhmäpäällikkö, tuotepäällikkö tms.)		10		8		13		12		10		-		9		20		-		5		24		20		-		9		17		12		-		8		14		13		10		4		8		12		11		15		12		12		6		7		10		13		9		10		12		15		13		8		10		8		7		12		6		13		10		12		-		1		-		10		7		35		-		9		21		-		-		-		100		-		8		7		13		13		6		7		8		11		8		7		9		11		8		11		-		-		1		-		-		1		4

		Muulle taholle		3		3		4		3		3		-		3		4		-		1		7		15		-		4		-		2		-		4		7		6		4		2		1		1		3		6		-		3		3		3		1		4		3		3		4		6		5		2		3		4		1		2		2		7		3		2		5		2		2		3		1		6		-		3		2		-		-		-		-		39		2		2		2		4		3		-		1		5		3		-		2		2		-		4		-		2		1		3		4		-		4

		En kenellekään		1		1		1		2		1		-		1		-		-		1		2		3		-		1		-		1		-		1		3		-		0		-		1		1		1		1		-		1		2		3		1		1		1		1		-		2		2		1		1		1		1		-		-		1		3		1		2		-		-		2		0		3		-		1		4		-		-		-		-		13		2		1		1		1		1		1		1		2		1		-		-		1		-		2		2		-		-		-		-		3		-

		

		Mitkä seuraavista ovat päätehtäviäsi (viestinnässä)?

		

		Lehtien ja julkaisujen toimittaminen		20		19		21		22		20		-		21		13		-		19		24		20		-		19		28		23		-		17		22		19		23		23		22		24		20		18		12		20		18		24		30		20		19		20		17		13		18		19		18		26		22		25		9		16		23		16		20		28		8		17		22		15		25		20		16		23		23		9		11		10		30		33		21		20		9		19		14		26		24		21		17		12		14		24		27		15		18		19		6		9		11

		Markkinointiviestintä, mainonta, sponsorointi		24		20		30		20		24		-		24		23		-		24		23		27		-		21		34		30		67		22		32		19		25		20		21		24		34		23		20		26		17		17		19		31		23		24		20		33		35		22		22		21		20		12		19		36		25		10		20		21		21		37		20		26		50		22		44		29		16		49		26		23		23		28		25		29		22		17		20		29		30		17		18		19		15		39		20		17		16		6		19		10		16

		Maineen ja brändin rakentaminen		40		43		39		32		40		-		42		31		-		41		36		46		-		42		24		38		33		42		37		26		39		49		33		39		45		35		52		38		47		45		31		39		42		40		43		36		46		37		44		43		34		37		34		51		40		33		58		62		79		42		27		32		50		40		46		58		27		49		28		39		47		44		36		42		42		32		37		46		46		33		30		42		34		46		32		71		59		65		68		33		61

		Mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta		53		54		53		57		53		-		55		45		-		54		46		65		-		54		34		55		33		51		50		68		58		60		51		59		52		52		44		53		56		38		37		49		57		53		57		51		53		51		55		50		52		67		42		52		58		61		69		63		56		57		52		30		75		56		26		62		53		45		36		47		50		54		55		58		54		47		48		56		55		64		48		49		42		51		83		56		72		61		62		51		67

		Työyhteisö- / Sisäinen viestintä		43		43		43		44		43		-		43		42		-		45		47		11		-		40		59		48		33		38		48		39		45		40		57		41		43		40		52		42		43		48		50		48		40		43		41		38		35		44		45		46		45		42		55		35		47		47		45		38		41		43		49		44		25		43		30		35		50		40		39		42		28		28		47		46		49		57		52		46		50		49		34		44		46		43		46		49		42		35		34		49		25

		Sijoittajasuhteet, talousviestintä		5		8		2		1		5		-		6		3		-		7		-		4		-		7		3		0		-		7		3		3		4		4		5		4		5		5		16		4		9		3		4		6		5		6		3		6		5		4		5		9		5		1		20		5		-		4		5		6		3		4		7		3		-		6		-		3		8		-		1		13		3		1		2		4		8		7		11		5		5		7		7		6		6		-		7		7		5		10		11		16		7

		Sisällöntuotanto ja seuranta		63		58		70		63		63		-		62		72		-		61		68		69		-		62		62		67		67		67		64		61		62		45		60		72		60		59		60		65		58		45		74		60		63		63		61		81		71		69		61		52		49		51		58		65		65		66		57		42		21		71		72		63		-		63		63		53		69		81		72		55		67		66		56		67		60		70		55		66		62		60		66		58		57		68		59		41		36		19		42		51		29

		Some-asiantuntijatehtävät/yhteisömanagerointi		39		35		45		40		39		-		38		47		-		38		48		27		-		37		55		44		33		42		42		52		42		24		35		46		44		35		28		41		32		38		36		42		38		40		32		53		47		44		38		30		26		29		28		38		46		43		34		19		8		45		49		43		-		39		49		33		45		55		39		27		41		44		44		41		37		45		32		37		39		41		39		38		31		55		22		20		27		3		25		30		15

		Viestinnän johtaminen		25		30		20		22		25		-		27		13		-		27		22		17		-		26		24		24		33		29		16		29		25		49		18		16		28		24		24		23		32		41		19		17		28		25		30		10		13		23		34		40		29		23		26		22		23		24		54		77		92		25		5		9		50		26		16		50		9		21		11		18		28		29		27		25		29		19		28		44		35		23		21		20		14		21		61		63		74		71		53		28		55

		Viestinnän konsultointi, viestintävalmennus, tutkimus ja arviointi		28		29		27		37		28		-		28		25		-		26		19		72		-		28		28		30		33		33		24		42		27		32		27		30		28		35		24		27		29		38		21		22		31		27		38		22		26		29		28		30		29		33		24		35		31		34		22		19		34		17		28		21		50		30		11		24		30		9		33		43		10		20		18		23		31		32		34		18		14		27		30		36		38		12		32		27		19		26		26		27		27

		Yhteiskuntasuhteet, yhteiskuntavaikuttaminen, lobbaus		11		13		7		4		11		-		11		8		-		11		8		15		-		13		-		6		-		9		7		6		10		18		9		10		8		8		12		10		12		10		9		10		11		10		20		8		8		9		11		9		15		17		9		7		3		11		12		20		25		11		6		4		75		11		12		17		8		2		6		8		11		16		16		9		10		8		5		11		8		13		12		12		8		6		17		10		20		26		23		9		65

		Yhteiskunta- tai yritysvastuu, kestävän kehityksen viestintä		8		11		5		3		8		-		9		4		-		10		3		8		-		10		7		4		-		8		11		3		8		11		9		6		7		7		8		7		14		3		7		6		9		8		9		4		10		8		10		9		8		7		18		10		3		7		15		10		8		5		8		6		25		9		4		7		10		4		3		14		7		3		9		7		8		11		11		8		9		10		9		10		11		1		5		10		20		16		17		16		16

		Projekti- tai hankeviestintä		28		29		26		33		28		-		25		47		-		25		35		31		-		31		21		19		33		29		32		32		29		27		29		26		27		34		20		27		30		38		19		27		29		28		20		28		26		34		26		26		30		23		29		23		25		37		23		19		5		25		32		38		25		29		23		23		32		13		33		31		24		30		26		29		28		27		28		31		18		32		33		26		38		21		7		20		23		19		28		37		19

		Muutosviestintä		20		25		16		19		20		-		21		18		-		21		20		14		-		19		24		23		-		19		18		23		22		29		24		21		20		21		16		19		25		31		20		21		20		20		16		13		15		15		23		26		34		19		34		16		21		24		23		24		43		16		18		21		25		21		16		21		22		9		13		23		11		15		16		15		24		25		36		17		17		22		16		28		37		12		17		39		20		32		38		31		23

		Asiakas-/jäsenviestintä		22		19		26		19		22		-		21		31		-		20		35		8		-		22		21		22		67		22		33		23		21		17		23		19		27		24		24		23		17		17		20		28		20		22		17		27		26		23		19		19		15		23		9		23		17		15		12		22		8		37		22		27		25		20		56		24		18		28		28		18		50		39		29		22		12		12		9		27		32		20		14		10		11		50		24		17		26		13		8		9		14

		Jokin muu alue		8		7		9		15		8		-		9		5		-		9		8		3		-		8		10		9		33		6		7		19		9		8		9		11		5		15		4		9		7		3		11		10		8		8		13		8		7		11		9		9		7		7		11		5		12		11		5		2		7		7		11		13		-		8		9		4		11		9		19		4		6		13		6		7		8		12		11		3		7		8		9		15		11		9		2		7		4		6		2		9		3

		En osaa sanoa		0		0		-		-		0		-		0		-		-		0		-		-		-		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		1		-		0		-		-		-		1		-		0		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		-		0		-		-		0		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-





Viestinnän asema ja resurssit o

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Työelämässä palkansaajana (ei viestintä/mainos-/mediatoimistossa)		925		601		414		132		925		-		775		134		16		651		194		-		64		643		29		233		4		332		94		32		302		176		172		140		193		170		30		707		193		25		72		192		661		858		65		106		125		182		179		144		97		92		166		183		160		164		65		89		62		138		397		159		15		790		72		286		371		46		80		62		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		146

		

		Mikä on organisaatiosi palveluksessa työskentelevän henkilökunnan määrä?

		

		1-9 henkeä		13		12		14		8		13		-		12		17		38		7		22		-		38		13		7		13		-		12		18		19		10		10		13		14		12		12		30		13		15		4		10		15		13		12		18		16		18		12		8		17		6		17		7		14		8		5		12		11		5		25		7		17		67		10		29		19		6		7		9		6		100		-		-		-		-		-		-		21		11		4		11		2		1		44		24		17		11		6		4		11		14

		10-29 henkeä		10		10		11		5		10		-		9		15		25		10		13		-		8		11		-		10		25		12		17		16		10		11		9		9		12		12		-		11		10		8		10		12		10		11		5		11		10		15		10		6		11		8		5		9		9		4		11		16		8		14		9		9		-		10		17		16		8		9		8		6		-		100		-		-		-		-		-		14		15		6		1		15		4		15		11		5		15		10		6		6		13

		30-99 henkeä		15		14		16		11		15		-		14		22		6		14		20		-		9		15		24		14		25		15		12		6		17		15		9		14		13		17		13		16		10		24		11		13		16		15		14		19		18		14		12		15		12		14		8		14		10		11		11		20		5		16		15		14		20		14		15		18		12		24		21		11		-		-		100		-		-		-		-		22		19		15		13		4		9		19		24		26		14		-		6		13		17

		100-499 henkeä		21		21		21		29		21		-		22		18		12		21		21		-		19		21		14		22		25		18		18		9		23		21		25		20		26		23		13		21		21		4		17		24		20		21		14		16		24		19		25		20		15		24		10		28		19		35		20		20		29		20		19		25		7		21		24		18		20		28		29		29		-		-		-		100		-		-		-		22		22		30		24		15		10		15		13		21		23		29		13		14		15

		500-999 henkeä		11		11		11		15		11		-		12		5		6		12		9		-		6		10		14		13		-		12		7		3		10		12		10		16		11		11		13		11		9		20		11		8		12		11		15		8		6		11		14		14		8		14		11		14		12		17		15		7		13		9		11		12		7		12		6		11		13		4		8		15		-		-		-		-		100		-		-		9		14		12		20		9		3		5		13		14		14		19		6		15		12

		1 000-3 000 henkeä		13		14		12		11		13		-		13		13		-		15		5		-		14		12		21		15		-		14		13		16		14		11		13		14		10		9		10		12		15		12		12		14		12		12		15		12		10		15		13		12		18		5		14		12		16		16		9		12		10		6		18		8		-		13		1		9		18		7		10		8		-		-		-		-		-		100		-		7		10		19		16		16		13		1		4		14		12		13		6		14		10

		3 001-8 000 henkeä		9		9		7		14		9		-		10		4		12		11		5		-		2		9		10		9		25		9		9		12		8		9		9		10		10		8		10		8		10		20		14		7		9		9		8		10		5		7		11		11		13		5		19		4		13		10		9		9		19		5		10		6		-		10		6		6		11		13		10		10		-		-		-		-		-		-		52		2		7		11		7		17		25		1		7		2		9		16		25		10		10

		Yli 8 000 henkeä		8		8		7		8		8		-		9		4		-		10		6		-		2		10		10		5		-		7		5		16		9		10		10		4		6		9		10		8		10		8		15		6		8		8		9		6		8		7		7		6		15		12		25		5		12		2		12		4		11		5		9		8		-		9		3		3		13		7		6		15		-		-		-		-		-		-		48		1		2		3		8		22		34		-		4		-		3		6		36		17		10

		En osaa sanoa		0		0		0		-		0		-		0		1		-		0		-		-		3		0		-		1		-		0		1		3		0		-		1		1		1		1		-		0		-		-		-		1		0		0		2		2		1		-		-		-		-		-		1		1		1		-		-		-		-		1		-		1		-		0		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-

		

		Montako henkilöä työskentelee viestintäyksikössä tai muualla organisaatiossasi viestintätehtävissä?

		

		Viestintäyksikössä

		

		Yksi henkilö		12		12		11		9		12		-		11		13		25		10		17		-		8		10		21		13		-		11		17		19		11		12		12		12		14		14		3		11		16		8		14		17		10		12		6		10		10		14		13		12		12		7		11		17		11		3		37		7		2		41		2		7		13		12		14		22		2		13		14		19		19		16		18		12		10		7		2		100		-		-		-		-		-		-		52		38		9		-		-		7		13

		2-3 henkilöä		21		23		22		16		21		-		21		22		6		23		18		-		17		20		41		23		25		20		20		9		25		25		21		26		26		22		23		21		21		20		24		21		21		21		20		17		20		21		23		31		13		18		17		25		24		15		26		70		6		9		19		15		7		22		18		29		16		33		18		26		18		31		27		22		26		17		11		-		100		-		-		-		-		-		24		40		46		19		6		11		21

		4-5 henkilöä		15		16		16		13		15		-		16		13		19		18		8		-		6		16		10		15		25		17		14		16		14		14		17		15		14		16		17		15		15		24		10		14		16		15		20		20		16		19		14		10		15		12		15		12		13		21		9		11		24		2		23		11		-		16		14		11		22		13		12		10		5		8		16		22		17		23		12		-		-		100		-		-		-		-		4		5		23		32		9		21		17

		6-9 henkilöä		15		16		13		23		15		-		15		13		6		17		8		-		16		18		3		8		-		17		11		19		14		18		14		18		15		14		10		15		15		12		19		12		15		15		20		10		14		13		16		15		20		20		14		14		10		29		3		4		29		4		21		15		13		16		7		8		22		7		15		11		12		1		13		18		27		19		13		-		-		-		100		-		-		-		2		7		12		32		19		25		16

		10-19 henkilöä		16		15		13		23		16		-		17		9		-		20		8		-		2		16		7		18		-		13		15		28		17		17		16		12		11		15		27		15		18		16		17		12		16		16		12		9		14		13		15		15		22		27		23		9		21		23		15		1		32		6		23		8		7		17		6		9		25		9		20		11		2		23		4		11		13		20		35		-		-		-		-		100		-		-		2		5		3		13		47		23		21

		20-49 henkilöä		6		6		5		5		6		-		6		7		6		7		4		-		2		7		-		3		25		7		2		3		8		5		6		6		6		5		-		6		4		12		8		4		6		6		8		8		3		6		7		5		6		5		12		3		7		2		5		2		6		1		8		7		-		6		4		1		11		4		6		6		1		3		4		3		2		8		18		-		-		-		-		-		79		-		-		-		1		3		17		7		4

		50+ henkilöä		2		2		1		2		2		-		2		-		-		2		1		-		2		2		-		-		-		2		2		3		1		1		2		1		1		2		3		1		2		4		-		2		2		2		-		2		3		2		1		1		-		1		2		2		1		2		2		1		-		1		2		1		-		2		1		-		3		2		-		2		-		-		1		1		-		-		7		-		-		-		-		-		21		-		-		-		-		-		2		3		1

		Ei yhtään		12		8		15		8		12		-		11		18		25		3		34		-		38		9		14		17		25		12		19		3		9		8		10		9		13		11		17		13		9		4		7		16		11		12		9		19		15		11		12		10		8		9		4		16		12		6		3		3		-		36		2		26		60		8		35		20		0		15		11		15		40		18		15		8		5		1		1		-		-		-		-		-		-		100		15		5		5		-		-		3		5

		En osaa sanoa		2		2		2		1		2		-		1		4		12		0		3		-		11		1		3		3		-		2		-		-		1		1		3		1		1		2		-		2		2		-		1		3		2		2		5		5		4		1		-		1		3		1		2		4		2		1		-		-		-		1		-		10		-		1		1		1		-		4		4		-		2		-		1		2		-		5		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Muualla organisaatiossa

		

		Yksi henkilö		11		12		12		13		11		-		11		12		-		10		19		-		9		11		10		12		25		10		12		12		12		15		9		11		11		15		10		11		12		8		10		15		10		11		11		12		7		10		13		13		12		11		9		11		11		10		15		10		10		25		7		11		7		11		15		16		7		11		14		18		14		7		18		16		13		7		4		19		11		10		6		4		1		31		20		19		14		6		9		6		8

		2-3 henkilöä		15		14		15		15		15		-		13		23		31		13		20		-		16		14		21		15		-		15		22		9		13		16		12		12		15		14		20		15		16		12		11		18		14		15		14		19		14		20		15		11		13		9		11		15		14		15		9		16		11		14		12		24		27		13		29		18		12		9		16		16		18		19		13		18		15		16		8		18		16		15		17		8		4		23		13		19		12		13		6		10		14

		4-5 henkilöä		7		7		7		5		7		-		7		6		12		7		9		-		3		6		10		10		-		8		9		12		8		5		9		7		8		5		-		7		7		4		8		6		7		7		9		7		6		10		7		8		5		3		8		9		6		7		9		7		5		6		7		9		7		7		6		6		8		9		8		8		7		6		2		6		12		10		8		5		10		6		6		8		4		8		4		7		8		6		9		6		7

		6-9 henkilöä		7		7		7		2		7		-		7		7		6		6		8		-		5		8		10		4		-		6		9		19		7		6		7		8		8		9		3		7		8		4		11		5		7		7		5		5		8		4		6		12		6		5		10		5		2		8		12		8		10		3		6		8		7		7		10		6		6		7		12		8		6		5		6		4		7		7		12		5		6		6		6		10		13		4		9		-		7		6		15		10		9

		10-19 henkilöä		8		8		7		8		8		-		8		7		12		9		5		-		5		7		3		9		-		8		4		12		8		6		7		7		8		8		17		7		9		12		6		8		8		8		3		7		4		8		9		8		10		8		10		4		11		9		3		6		15		6		10		6		-		8		11		7		9		7		11		3		4		19		5		3		1		9		16		7		6		7		5		20		6		1		4		5		4		3		19		7		11

		20-49 henkilöä		5		4		4		9		5		-		5		4		-		5		6		-		2		5		-		5		25		4		4		3		3		7		6		6		3		6		10		5		4		8		6		4		5		5		11		5		4		2		7		3		11		5		9		4		8		4		8		3		6		4		6		5		-		5		4		4		7		-		5		8		4		3		6		1		2		3		16		2		2		2		9		12		10		1		-		5		1		3		9		13		4

		50+ henkilöä		4		4		4		6		4		-		5		2		-		4		4		-		6		5		-		3		-		4		2		3		6		3		3		4		2		5		3		4		3		8		3		3		5		4		3		5		3		4		4		1		5		8		5		5		4		4		3		2		5		4		5		4		7		4		3		1		6		2		4		3		2		1		4		4		4		3		9		2		1		2		6		6		21		2		2		2		-		3		9		8		4

		Ei yhtään		34		34		36		33		34		-		35		28		25		37		23		-		34		34		38		33		50		36		30		25		36		36		34		36		34		28		37		34		33		36		35		30		35		34		32		28		42		33		34		35		26		39		23		38		32		34		37		44		37		37		37		14		40		35		17		36		37		39		15		27		41		32		40		42		38		29		15		40		45		43		35		19		19		28		46		43		51		45		21		28		40

		En osaa sanoa		9		9		8		9		9		-		9		10		12		9		7		-		20		9		7		9		-		10		9		3		8		6		13		9		12		11		-		10		9		8		11		11		9		9		12		13		12		10		4		8		10		12		14		7		11		10		3		4		2		3		11		20		7		8		6		5		9		17		15		8		4		7		6		7		9		17		14		4		4		9		8		14		21		3		2		-		3		13		2		13		4

		

		Viestintäyksikön päällikkö/vastaa yksin/CEO (ei viestintä/mainos-/mediatoimistossa)		316		259		103		36		316		-		296		17		3		273		34		-		6		247		8		57		1		122		24		8		110		108		49		40		68		52		7		207		100		9		18		46		252		288		28		10		27		55		79		67		44		34		90		65		39		50		52		71		55		38		76		17		7		303		7		158		101		20		2		26		37		28		44		58		42		34		73		52		79		51		50		50		19		15		46		42		74		31		53		70		111

		

		Mikä on organisaatiosi viestintäbudjetin suuruusluokka, kun viestinnän henkilöstökulut otetaan huomioon?

		

		Alle 100 000 euroa		15		13		19		11		15		-		13		29		67		11		32		-		50		13		-		21		-		14		12		12		15		13		12		28		12		17		-		16		13		-		22		15		14		15		14		30		7		22		6		16		14		21		8		15		15		12		21		10		5		39		4		18		57		13		43		22		4		5		-		8		30		18		25		10		14		6		7		46		14		4		2		2		-		47		100		-		-		-		-		-		14

		100 000 - 200 000 euroa		13		14		12		11		13		-		14		12		-		13		18		-		17		13		38		14		-		9		12		-		17		17		14		10		15		13		14		14		10		44		6		22		12		14		11		-		26		13		14		16		7		9		8		14		18		14		29		17		5		13		7		6		14		13		14		18		5		10		-		19		19		7		25		16		14		18		1		31		22		4		6		4		-		13		-		100		-		-		-		-		10

		200 001 - 500 000 euroa		23		25		27		31		23		-		23		35		-		25		18		-		-		23		25		26		100		25		29		38		23		26		20		15		26		31		14		23		25		11		17		22		24		24		21		20		22		18		25		27		25		21		14		23		26		22		15		46		25		16		13		18		-		24		29		29		16		30		50		19		22		39		23		29		24		26		12		13		43		33		18		4		5		27		-		-		100		-		-		-		24

		500 001 - 1 000 000 euroa		10		10		8		8		10		-		10		-		-		11		-		-		-		9		12		12		-		14		12		-		6		11		10		15		10		6		-		8		15		-		11		9		10		10		11		10		4		9		14		9		7		12		8		9		13		10		6		8		18		-		14		6		-		10		-		9		13		5		-		8		5		11		-		16		14		12		10		-		8		20		20		8		5		-		-		-		-		100		-		-		14

		Yli 1 000 000 euroa		17		17		17		14		17		-		17		12		-		19		6		-		-		21		-		4		-		15		8		25		17		16		18		12		13		13		43		16		17		33		22		11		17		15		36		30		22		11		13		16		23		21		31		15		8		16		15		7		40		8		17		6		14		17		-		11		27		25		-		12		5		11		7		12		7		9		44		-		4		10		20		50		53		-		-		-		-		-		100		-		27

		En osaa sanoa		22		21		17		25		22		-		23		12		33		21		26		-		33		22		25		23		-		23		25		25		21		18		24		20		24		19		29		24		20		11		22		22		22		24		7		10		19		27		28		15		25		18		31		23		21		26		13		11		5		24		45		47		14		22		14		10		36		25		50		35		19		14		20		17		26		29		26		10		10		29		34		32		37		13		-		-		-		-		-		100		12

		

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

		

		Uskotko viestinnän alan tulevaisuudessa...

		

		Kasvavan		68		71		66		53		67		75		67		69		75		66		67		83		59		66		72		68		75		71		68		71		69		70		59		68		70		70		63		67		71		84		69		70		68		69		67		80		70		67		64		70		66		60		70		76		69		57		69		82		74		64		61		65		80		67		71		75		63		70		63		65		63		70		68		62		70		64		69		71		71		66		60		66		62		62		67		79		73		68		72		72		76

		Pysyvän nykyisen kaltaisena		29		27		31		45		31		23		31		30		19		31		31		17		38		32		28		28		25		27		30		26		28		28		38		28		28		28		34		31		27		14		29		29		30		29		30		18		28		30		35		28		30		37		28		22		29		41		31		16		26		32		35		35		13		30		25		23		34		28		37		35		33		28		31		35		26		33		30		27		28		31		40		30		34		34		30		19		24		29		28		28		23

		Hiipuvan		2		2		3		2		2		2		2		1		6		2		2		-		3		2		-		3		-		2		2		3		2		2		2		4		2		2		3		2		2		2		2		2		2		2		3		1		2		2		1		2		4		3		2		2		2		2		-		2		-		4		4		-		7		2		4		2		4		2		-		-		3		2		1		3		4		3		1		2		1		3		-		4		4		5		2		2		3		3		-		-		1

		

		Viestinnän työn ulkoistaminen: Onko viestinnän työtä organisaatiossanne ulkoistettu viimeisen vuoden aikana?

		

		Enemmän kuin ennen		28		30		26		31		28		29		28		24		19		31		21		14		31		29		34		23		-		27		26		26		29		33		29		30		26		24		26		28		27		32		31		31		27		28		25		20		25		30		26		32		27		35		36		27		22		28		37		37		29		25		28		25		33		28		25		28		27		34		26		26		32		24		26		25		29		34		31		20		29		29		30		32		35		25		20		52		28		39		36		25		30

		Vähemmän kuin ennen		10		9		10		9		11		7		11		8		31		9		12		14		8		10		14		10		25		8		10		16		12		11		8		11		11		11		13		10		13		5		11		8		10		10		8		8		12		7		13		14		10		4		12		12		13		7		8		11		13		11		9		12		7		10		12		10		10		11		13		10		9		11		12		8		15		10		9		8		14		10		6		11		9		10		15		12		14		13		8		11		11

		Ei muutosta aiempiin vuosiin		62		61		64		61		62		65		61		69		50		60		66		72		61		61		52		67		75		65		64		58		59		56		64		59		64		65		61		63		60		63		58		61		63		62		67		72		63		62		60		54		63		61		52		60		64		64		55		52		58		64		62		64		60		61		63		62		63		55		62		64		59		65		62		67		56		55		60		72		57		61		63		57		56		65		65		36		58		48		57		63		59

		

		Mitä alueita viestinnästänne ulkoistetaan eniten?

		

		Visuaalista ilmettä ja grafiikkaa		67		67		66		74		69		54		70		66		62		72		73		39		66		69		62		71		50		65		63		74		70		68		66		68		65		67		61		67		69		53		62		62		69		67		65		58		66		70		73		72		64		59		66		59		78		75		71		79		73		72		74		61		67		70		67		69		74		62		59		69		67		74		79		68		73		66		75		74		74		73		71		69		74		69		72		71		72		74		85		65		69

		Vastuuta sosiaalisesta mediasta		5		5		5		1		5		7		5		5		6		5		5		3		5		5		3		3		-		4		5		11		4		6		7		4		5		2		5		5		7		2		12		6		4		5		5		4		8		3		3		6		6		6		8		7		2		3		5		9		-		3		5		7		-		5		4		3		5		4		5		8		5		2		3		6		1		8		6		1		5		4		5		8		1		6		2		7		4		3		4		8		3

		Nettisivujen kehitys ja ylläpito		26		27		27		13		26		30		25		30		44		22		29		35		36		25		14		27		50		26		28		26		27		24		30		20		25		21		29		25		30		35		19		27		27		26		28		30		25		24		30		30		23		22		22		31		18		19		23		26		29		30		20		27		60		25		32		31		18		32		31		19		45		23		28		20		19		22		21		35		23		26		19		18		22		35		35		24		27		32		15		23		29

		Erilaiset projektit ja kampanjat		31		32		30		42		33		22		35		19		31		37		31		8		27		35		45		28		-		29		30		39		34		38		29		35		29		31		34		30		38		26		29		32		31		31		32		21		34		38		28		37		35		25		39		28		38		38		35		42		48		30		36		30		33		33		38		26		40		49		27		35		32		31		29		39		33		28		46		25		34		36		38		47		44		23		33		38		42		39		53		46		41

		Viestinnän koulutus ja sparraus sisäisesti organisaatiolle		23		23		22		31		24		15		25		21		6		27		27		4		14		26		31		21		-		24		25		18		24		22		18		30		20		17		21		23		23		18		18		20		24		23		23		21		20		28		23		20		25		20		21		17		33		28		26		22		24		22		30		20		27		25		22		20		30		19		29		25		22		22		24		24		31		35		24		21		23		25		37		31		22		20		13		24		30		26		26		25		22

		Käännöstyöt		54		57		51		54		57		40		58		53		44		61		52		54		31		60		45		51		50		52		51		55		54		60		58		53		56		54		61		54		58		40		62		56		53		55		39		48		52		60		56		56		53		50		71		53		50		64		71		49		60		49		63		49		27		58		55		53		65		53		59		58		42		58		51		52		72		59		69		50		58		63		60		66		60		39		52		50		59		65		64		61		60

		Tiedotepalvelut		13		15		11		7		13		10		14		11		6		15		9		15		8		16		7		7		-		12		13		13		13		14		13		11		12		15		21		12		14		14		13		12		13		13		13		11		10		15		14		14		12		9		21		13		10		8		12		18		13		10		13		13		7		14		7		12		14		23		14		14		9		12		13		10		17		16		14		13		12		16		14		10		16		12		11		14		20		29		15		8		22

		Emme ulkoista mitään		7		5		8		2		5		15		5		5		12		3		5		18		12		4		10		8		25		8		9		5		6		3		7		6		7		7		11		7		4		16		10		7		6		7		8		12		10		4		3		5		9		5		3		11		4		1		-		1		3		7		2		10		7		4		5		7		1		4		7		5		7		5		4		7		2		4		-		6		5		1		1		2		3		10		4		2		1		-		-		-		2

		Muuta		8		8		9		11		8		13		8		9		-		8		7		10		6		7		-		10		-		11		8		13		6		12		7		7		11		13		-		9		7		12		6		9		8		8		12		9		5		6		9		7		7		18		7		6		9		7		9		13		8		7		7		6		-		8		4		9		8		6		5		9		8		4		7		8		6		5		11		8		11		8		9		6		6		2		4		14		9		10		17		8		5

		

		Viestintäyksikön päällikkö/vastaa yksin/CEO (ei viestintä/mainos-/mediatoimistossa)		316		259		103		36		316		-		296		17		3		273		34		-		6		247		8		57		1		122		24		8		110		108		49		40		68		52		7		207		100		9		18		46		252		288		28		10		27		55		79		67		44		34		90		65		39		50		52		71		55		38		76		17		7		303		7		158		101		20		2		26		37		28		44		58		42		34		73		52		79		51		50		50		19		15		46		42		74		31		53		70		111

		

		Osallistutko liiketoiminta-/toimintastrategiasta päättävän johtoryhmän työskentelyyn?

		

		Kyllä osallistun, täysivaltaisena jäsenenä		38		37		42		56		38		-		37		47		67		36		41		-		67		35		25		49		100		36		21		38		35		44		33		38		34		40		43		40		32		56		39		35		38		37		43		10		26		22		33		52		48		50		19		23		54		44		35		58		62		26		9		18		86		37		29		63		8		-		-		23		38		50		52		31		38		26		34		46		47		37		32		32		11		33		50		43		46		39		36		19		53

		Kyllä osallistun, viestinnällä on läsnäolo-oikeus		11		10		9		8		11		-		11		12		-		10		18		-		-		9		12		18		-		7		4		12		14		13		16		15		15		13		-		10		12		22		6		11		11		11		11		-		4		11		13		13		16		3		8		8		18		12		15		15		9		13		3		12		14		10		43		13		7		10		-		15		19		14		9		14		7		9		7		13		16		8		2		10		5		20		13		17		14		13		4		7		14

		Vain tarvittaessa asiantuntijana		27		29		24		11		27		-		28		12		-		28		21		-		17		28		38		19		-		31		42		25		28		28		27		28		25		29		43		26		30		11		28		28		26		27		25		50		44		31		34		12		14		26		32		38		18		20		31		14		20		32		37		41		-		27		29		16		39		40		50		38		19		14		20		33		36		38		23		29		18		29		30		26		42		27		22		29		24		29		30		27		21

		En osallistu		24		24		24		22		24		-		24		29		33		25		21		-		17		27		25		14		-		24		33		25		23		16		24		20		26		17		14		25		26		-		28		26		24		25		18		40		22		35		20		22		23		21		41		29		10		22		19		11		9		26		51		29		-		25		-		8		46		50		50		23		24		21		16		22		19		26		34		12		18		25		36		32		37		20		15		12		16		19		30		44		12

		En osaa sanoa		1		0		1		3		1		-		1		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0		-		11		-		-		1		0		4		-		4		2		-		-		-		-		-		2		-		2		-		1		-		3		-		-		-		1		-		1		1		-		-		-		-		-		2		-		-		-		1		-		1		-		-		-		5		-		-		-		-		-		-		3		1





Viestinnän mittaaminen

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		On työelämässä		1051		703		462		132		996		55		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		391		110		35		334		189		190		159		219		194		35		781		218		52		81		211		759		963		86		126		146		203		200		159		114		103		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

		

		Mitkä seuraavista ovat mielestäsi hyödyllisimmät viestinnän mittarit?

		

		Liiketoiminnalliset tai toiminnalliset tulokset (esim. liikevaihto ja asiakas- tai henkilöstötutkimukset)		48		52		44		36		47		69		48		45		25		46		45		62		48		47		52		48		50		48		55		43		49		53		43		43		55		53		54		45		57		62		35		53		48		48		49		48		50		55		48		44		52		35		56		60		42		37		62		52		50		47		40		48		47		46		58		52		42		53		48		49		39		45		46		46		45		47		52		49		49		43		41		43		50		49		61		62		53		42		51		52		50

		Sidosryhmä- ja mainetutkimukset		60		62		56		61		60		58		61		54		62		62		53		62		55		61		52		57		50		61		55		71		59		61		66		59		61		61		43		59		63		58		60		58		60		59		65		56		55		59		58		58		70		65		61		56		56		68		52		66		74		49		63		54		60		61		41		57		65		49		54		60		55		48		52		59		69		69		64		48		55		67		67		66		68		47		52		60		62		81		75		61		71

		Mediaosumat		26		24		27		27		27		11		27		25		19		29		23		18		20		27		14		28		-		23		26		34		25		24		26		30		25		24		14		27		25		17		26		30		25		26		24		30		28		22		25		28		24		26		25		23		24		26		25		26		23		30		31		18		33		27		25		26		31		28		26		14		24		32		32		29		25		26		23		31		28		27		28		26		29		22		30		19		31		29		28		23		31

		Käyttäjätilastot ja muut kvantitatiiviset mittarit		40		39		42		43		41		25		40		44		38		40		46		32		42		40		55		43		25		38		48		37		43		39		39		43		40		42		34		43		30		42		41		39		40		40		38		37		34		45		45		43		34		35		35		36		45		38		46		43		34		46		41		40		33		40		49		39		40		45		49		38		48		51		43		38		33		38		41		43		46		43		35		38		37		46		37		38		34		42		32		41		31

		Ammattilaisarviot ja -kilpailut		3		3		2		1		3		2		2		3		12		3		3		-		2		2		3		2		-		1		1		-		2		3		5		6		3		4		9		2		4		-		4		2		3		3		1		-		3		1		4		3		4		3		5		1		2		2		2		3		6		1		3		4		7		3		3		2		3		2		1		3		5		1		2		2		2		3		4		1		2		2		3		4		4		4		-		2		4		3		2		4		4

		En osaa sanoa		4		2		7		9		5		4		4		5		12		3		7		4		8		4		3		5		-		6		2		3		4		2		3		3		2		4		11		5		4		-		7		3		5		5		2		6		8		2		3		5		1		8		2		5		8		6		-		-		2		4		4		12		-		4		7		4		2		4		9		10		6		3		5		6		6		3		3		5		3		2		6		6		3		6		2		-		3		-		2		3		2





Palkka

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)		977		645		440		132		977		-		837		140		-		651		194		71		61		695		29		249		4		364		102		33		316		178		176		145		197		175		29		744		203		30		74		198		705		900		75		123		140		189		187		146		100		92		168		239		159		165		65		87		62		130		395		153		14		843		70		327		371		47		94		77		112		92		135		190		101		116		157		103		196		139		137		145		66		105		44		42		74		31		53		69		156

		

		

		Kuukausiansiot veroja vähentämättä elokuussa 2017

		

		Alle 3000 €		12		5		21		9		12		-		8		34		-		8		21		18		20		8		17		22		25		14		14		9		9		2		6		10		9		13		17		15		3		10		14		12		12		11		19		40		21		6		6		5		3		8		1		15		20		6		-		1		2		18		12		19		21		11		23		11		10		11		21		12		23		16		12		12		8		8		6		10		12		11		4		10		6		26		-		-		-		-		2		-		5

		3001-3500 €		22		17		28		29		22		-		21		24		-		20		31		18		16		18		21		32		25		22		20		12		26		8		23		26		21		22		31		24		14		10		22		20		22		23		11		31		30		22		20		14		16		16		13		16		33		19		11		9		2		26		28		24		14		22		26		20		22		19		29		22		21		24		29		23		21		24		14		25		23		22		11		23		20		31		20		7		7		-		-		4		8

		3501-4000 €		18		20		16		20		18		-		19		16		-		19		16		25		7		21		17		12		-		17		26		18		17		16		21		23		20		18		7		19		16		17		19		27		16		18		24		11		19		26		18		19		17		12		17		23		13		22		17		11		3		19		24		10		7		19		11		13		24		21		17		21		11		24		10		21		18		19		20		12		13		22		22		17		29		17		16		10		5		13		9		13		4

		4001-5000 €		21		26		17		22		21		-		23		12		-		23		16		21		26		24		24		14		25		22		21		24		22		33		26		17		21		25		14		20		27		30		19		19		22		21		21		5		15		26		24		25		24		30		23		22		18		30		45		32		19		13		18		22		21		22		17		24		20		19		19		18		25		14		21		18		24		22		25		27		22		19		32		19		18		8		34		45		41		10		21		38		21

		Yli 5000 €		16		21		7		13		16		-		18		2		-		20		5		7		15		20		10		6		-		15		7		15		16		32		14		10		16		11		24		13		27		17		12		9		18		15		23		1		7		10		21		29		27		17		34		14		5		14		22		37		68		11		8		10		14		16		11		22		13		21		2		14		8		15		15		14		22		16		25		13		19		14		23		21		18		5		14		26		43		61		68		28		54

		Ei osaa/halua sanoa		8		9		5		5		8		-		8		9		-		7		10		6		11		7		7		8		-		6		11		18		7		8		8		10		10		8		3		6		13		10		12		10		7		8		1		3		4		8		7		8		10		16		11		7		8		7		5		8		6		6		7		12		21		7		9		7		7		2		11		10		7		3		7		11		6		9		8		6		9		10		3		9		9		9		16		12		4		16		2		16		7

		

		Keskiarvo		4152.42		4533.89		3572		3948.22		4152.42		-		4291.04		3316.34		-		4366.48		3558.29		3866.43		4023.3		4386.37		3975.41		3533.89		3112.5		4049.49		3777.89		4224.44		4107.76		4873.07		4155.55		3849.25		4125.97		4024.48		5002.25		3953.61		4865.9		4667.52		4041.82		3859.84		4242.62		4119.49		4551.55		3054.79		3588.51		3984.33		4417.45		4894.97		4865.4		4492.27		5299.24		4050.63		3571.97		4201.41		4548.61		4975.15		6791.38		3817.27		3780.96		3782.29		4418.18		4198.89		3708.44		4528.78		3990.98		4188.7		3556.56		4092.63		3756.5		3963.63		3988.63		3983.2		4397.17		4191.64		4847.58		4087.27		4192.86		4050.3		4506.22		4619.78		4194.17		3419.51		4278.65		4965.22		5261.41		5864.46		6732.35		4842.95		5917.06

		Quantile 10%		2886		3150		2700		3000		2886		-		3000		2200		-		3000		2700		2500		2100		3000		2843		2700		1250		2800		2800		2886		3000		3500		3028		2950		3000		2800		2700		2800		3250		2950		2600		2900		2900		2900		2700		2150		2750		3014		3000		3200		3100		3181		3300		2780		2800		3200		3400		3500		4300		2800		2900		2700		2500		2950		2650		2915		2950		2980		2650		2800		2550		2850		2840		2900		3000		3000		3028		2950		2900		2900		3127		2979		3100		2600		3300		3800		3900		3900		4300		3800		3300

		Quantile 25%		3200		3500		3000		3279		3200		-		3300		2800		-		3400		3000		3011		3000		3400		3100		3000		1250		3181		3200		3500		3279		3958		3444		3300		3300		3300		3200		3150		3700		3300		3200		3200		3200		3200		3325		2700		3000		3330		3400		3750		3600		3500		3760		3200		3000		3500		4000		4000		4700		3000		3200		3012		3000		3300		2900		3300		3279		3150		3000		3200		2979		3150		3116		3200		3344		3304		3600		3200		3200		3300		3700		3250		3500		2900		3600		4100		4400		5000		4750		4053		4285

		Quantile 50%		3800		4099		3400		3800		3800		-		3900		3200		-		4000		3400		3660		3700		4000		3680		3304		3000		3700		3700		4000		3800		4520		3900		3680		3850		3800		3500		3700		4300		4053		3700		3760		3900		3800		3800		3000		3450		3850		4000		4300		4200		4200		4600		3800		3300		4000		4300		4625		6000		3500		3600		3500		3700		3850		3397		4000		3800		3840		3500		3800		3500		3800		3500		3750		4000		3710		4200		3850		3840		3800		4170		4000		3800		3300		4200		4500		5000		5300		6000		4600		5400

		Quantile 75%		4600		5000		4000		4278		4600		-		4750		3800		-		4900		3900		4500		4667		4900		4500		4000		3200		4500		4200		4720		4555		5300		4623		4200		4623		4555		5400		4400		5376		5000		4500		4200		4700		4575		5000		3400		4000		4300		5000		5500		5100		4800		6100		4500		4000		4600		5000		5500		8400		4050		4100		4280		4600		4600		4200		5000		4400		4980		4000		4500		4300		4200		4500		4330		4800		4555		5200		4600		4625		4600		5000		4900		4700		3750		4800		5180		5600		6500		8200		5200		7000

		Quantile 90%		5700		6500		4800		5250		5700		-		5900		4300		-		6100		4600		5000		6000		6120		5200		4700		5000		5500		4800		6100		5400		6500		5250		5049		5500		5200		10600		5300		7300		7000		5800		5000		6000		5500		7000		3800		4750		5020		6400		7400		7200		6000		8500		5500		4600		5400		5460		6500		10300		5200		4900		5020		6900		5800		5377		6800		5360		5500		4600		5500		4980		5300		5400		5400		6500		5900		6800		5300		5800		5400		6500		6800		6100		4520		5300		6800		7000		8400		9600		6800		9000

		

		

		Luontaisetujen raha-arvo (=verotusarvo) elokuussa 2017 (auto-, ravinto-, puhelin- ja muut edut yhteensä):

		

		Ei ole luontoisetuja		15		9		23		28		15		-		14		25		-		15		20		3		21		9		21		32		-		15		12		12		17		13		15		17		17		14		24		19		5		-		12		13		16		15		16		18		16		13		13		13		21		18		3		4		30		27		14		3		8		16		20		19		21		16		9		13		18		6		21		8		16		11		11		20		21		16		18		8		14		17		18		21		15		22		14		5		7		3		8		9		6

		1-20 €		24		28		22		18		24		-		26		14		-		26		18		20		26		25		21		22		-		23		25		24		23		30		35		22		23		19		28		23		29		20		34		27		22		23		32		20		19		23		28		30		26		23		41		31		17		18		29		33		23		23		24		22		14		24		23		20		27		40		21		22		21		12		24		20		27		29		36		28		24		23		27		23		26		19		27		24		23		39		40		28		21

		21-50 €		7		8		6		8		7		-		7		6		-		6		6		11		8		7		7		4		-		9		8		-		8		6		5		4		6		9		-		6		8		3		5		6		7		7		5		7		8		7		7		6		6		3		7		8		8		2		6		7		5		6		6		8		-		7		6		7		6		9		9		5		7		10		7		7		2		7		4		7		6		8		6		7		5		4		7		2		4		-		9		7		8

		51-100 €		6		8		5		1		6		-		6		6		-		5		6		15		8		7		10		4		-		7		18		3		6		8		5		6		7		5		3		5		10		10		4		10		6		6		11		6		8		8		5		8		4		4		7		10		3		4		5		7		5		5		5		8		14		6		13		7		4		13		6		10		8		9		7		6		5		3		3		9		7		5		5		3		5		7		-		10		11		6		2		12		5

		101-200 €		13		15		12		4		13		-		14		9		-		13		10		25		5		17		7		3		25		13		12		12		12		10		13		12		12		14		14		13		12		7		7		15		13		13		13		16		16		16		11		12		9		9		11		19		4		7		14		14		13		15		12		7		14		13		13		16		12		15		6		17		17		20		15		15		8		6		5		14		14		15		12		7		6		14		16		10		20		13		6		9		19

		Yli 200 €		8		10		6		3		8		-		8		7		-		10		1		7		8		11		10		1		25		7		4		3		8		12		6		10		9		7		24		7		12		7		9		6		9		8		12		7		9		6		10		10		11		5		17		9		4		2		5		11		24		9		7		5		7		8		10		11		6		9		6		9		12		8		11		4		7		6		11		9		10		8		6		10		11		5		9		10		18		19		23		4		19

		Ei osaa/halua sanoa		26		22		26		38		26		-		25		32		-		24		39		18		23		24		24		33		50		27		23		45		27		21		22		30		26		31		7		26		23		53		28		23		27		28		11		26		26		27		26		22		23		37		14		20		35		40		28		24		23		25		27		31		29		26		27		27		27		9		30		29		18		32		25		28		31		33		24		26		25		24		26		30		33		30		27		40		18		19		13		32		21

		

		Keskiarvo, on luontoisetuja		150.78		155.32		143.99		65.4		150.78		-		148.27		172.05		-		171.23		81.88		124.25		119.21		162.23		326.25		53.34		328		161.36		95.58		325		131.99		146.48		122.95		142.06		151.49		136.24		283.75		146.83		160.64		164.29		122.93		138.04		157.78		148.03		179.64		120.2		209.4		136.03		133.29		157.4		176.16		123.6		201.77		153.58		80.29		101.37		85.08		154.29		303.88		148.01		159.49		95.99		118.57		150.34		182.18		175.06		127.19		264.75		87.72		138		176.95		154.38		215.88		107.03		131.35		118.85		163.51		132.79		202.8		139.41		142.06		175		135.76		109.49		104.42		160		194.89		216.33		253.21		87.39		242.79

		

		

		Oletko saanut kertaluonteisen tulospalkkauserän (bonus, tulospalkkio, ylimääräinen kuukausipalkkaerä, ym.) viimeisen vuoden aikana?

		

		En		63		55		72		74		63		-		59		86		-		58		76		65		70		58		52		77		100		63		63		76		62		56		62		68		64		65		52		68		47		53		53		67		63		64		53		70		65		59		60		60		63		70		29		52		71		78		46		53		58		71		63		71		71		62		71		68		57		36		80		61		75		77		67		65		58		57		46		64		61		64		58		57		56		82		66		50		59		39		26		51		53

		Kyllä		37		45		28		26		37		-		41		14		-		42		24		35		30		42		48		23		-		37		37		24		38		44		38		32		36		35		48		32		53		47		47		33		37		36		47		30		35		41		40		40		37		30		71		48		29		22		54		47		42		29		37		29		29		38		29		32		43		64		20		39		25		23		33		35		42		43		54		36		39		36		42		43		44		18		34		50		41		61		74		49		47

		

		Saanut kertaluonteisen tulospalkkauserän		362		290		125		34		362		-		343		19		-		273		46		25		18		290		14		58		-		134		38		8		119		79		67		47		70		61		14		241		107		14		35		66		261		327		35		37		49		78		75		58		37		28		120		114		46		36		35		41		26		38		148		45		4		319		20		106		159		30		19		30		28		21		45		67		42		50		84		37		76		50		58		63		29		19		15		21		30		19		39		34		74

		

		Mainitsit saaneesi kertaluonteisen tulospalkkauserän (bonus, tulospalkkio, ylimääräinen kuukausipalkkaerä, ym.) viimeisen vuoden aikana. Paljonko tulospalkkauserä oli euroina?

		

		Alle 500 €		9		7		15		18		9		-		9		16		-		7		22		8		17		7		29		17		-		9		-		-		13		10		12		2		7		10		14		11		4		21		11		6		10		9		6		8		12		6		8		7		16		11		1		9		30		6		6		15		-		8		10		11		-		8		15		11		8		7		5		10		14		10		11		10		7		12		5		14		11		14		12		2		3		5		7		19		7		-		3		6		5

		501-1500 €		24		21		32		50		24		-		22		63		-		23		17		44		33		22		36		31		-		27		18		12		26		19		25		28		21		26		29		28		16		29		26		29		23		24		26		43		24		31		21		17		19		11		17		21		37		28		14		29		8		16		28		24		-		25		15		22		25		10		42		27		21		19		24		25		33		18		19		14		29		18		26		25		17		21		27		14		30		11		3		15		16

		1501-3000 €		19		18		19		24		19		-		20		-		-		20		20		12		6		19		7		19		-		16		26		38		23		15		18		26		33		20		7		19		21		-		23		21		18		18		26		11		16		24		11		16		22		43		18		21		13		19		17		12		15		26		22		13		25		20		10		18		21		27		11		17		21		24		13		19		26		28		12		22		16		20		26		16		17		21		40		14		7		21		13		15		14

		3001-6000 €		10		11		6		3		10		-		11		-		-		10		17		-		6		11		7		5		-		12		16		-		8		9		9		9		6		10		7		9		14		7		3		17		10		10		11		11		12		12		12		7		11		4		15		11		2		8		17		15		8		16		7		11		25		9		20		10		9		17		5		13		7		14		11		10		5		16		12		14		8		22		3		8		14		16		-		19		17		11		15		18		12

		Yli 6000 €		12		15		6		-		12		-		13		-		-		14		2		4		11		14		14		-		-		12		3		12		8		22		12		9		13		10		29		8		21		7		9		8		13		12		11		5		6		13		15		19		14		4		22		10		-		11		14		17		31		13		8		9		25		12		10		13		12		10		-		17		18		10		16		7		10		10		17		16		14		14		12		10		14		5		7		19		20		42		31		12		31

		Ei osaa/halua sanoa		26		28		22		6		26		-		26		21		-		26		22		32		28		26		7		28		-		24		37		38		23		25		24		28		20		25		14		25		25		36		29		20		27		26		20		22		29		14		33		34		19		29		28		28		17		28		31		12		38		21		24		31		25		25		30		25		25		30		37		17		18		24		24		27		19		16		36		22		22		12		21		40		34		32		20		14		20		16		36		35		22

		

		Keskiarvo		3491.01		4090.52		2235.79		1286.69		3491.01		-		3647.44		842.13		-		3810.54		2196.11		1927.18		4132.31		3989.18		2254.77		1335.36		-		3393.81		2773.42		3440		2552.03		4582.69		3298.51		2972.44		3408.93		3152.17		7100		2908.91		4948.49		2177.78		3044.48		2782.34		3746.1		3531.25		3144.64		1927.31		2559.71		3269.36		4607.28		4853.08		3325.73		3000		5527.52		3371.33		924.79		3178.73		4277.92		3850		8643.75		3966.67		2562.39		3234.26		6833.33		3445.62		3766.43		3680.63		3285.78		3438.1		1435.33		4566.4		4035.52		3456.25		3957.65		2858.31		3563.65		3217.62		4208.93		3726.97		4224.86		3713.3		3068.3		3241.11		3901.68		2980.77		2139.17		4972.22		4829.17		7791.69		7017.28		3534.09		6399.72

		

		On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)		977		645		440		132		977		-		837		140		-		651		194		71		61		695		29		249		4		364		102		33		316		178		176		145		197		175		29		744		203		30		74		198		705		900		75		123		140		189		187		146		100		92		168		239		159		165		65		87		62		130		395		153		14		843		70		327		371		47		94		77		112		92		135		190		101		116		157		103		196		139		137		145		66		105		44		42		74		31		53		69		156

		

		Onko yrityksessäsi optio-ohjelmaa tai osakepohjaista kannustusjärjestelmää?

		

		Ei ole		76		70		81		95		76		-		75		81		-		72		86		73		87		72		76		85		100		74		74		82		80		79		77		76		73		78		72		77		71		70		70		75		76		76		71		67		79		77		74		74		76		87		17		72		94		91		62		76		77		78		76		78		86		75		83		83		72		60		73		66		86		86		82		83		77		71		53		74		79		78		78		69		56		90		84		76		81		74		40		58		69

		Kyllä, mutta se ei koske minua		11		15		8		2		11		-		12		6		-		14		5		7		5		13		17		7		-		11		15		9		8		12		15		11		11		9		14		11		12		10		18		11		11		11		9		15		8		11		12		13		14		5		49		10		1		2		18		14		3		8		13		12		-		12		6		7		14		15		10		19		4		9		6		7		12		13		27		14		11		8		11		15		26		4		11		12		9		13		23		25		11

		Kyllä, olen itse siinä mukana		6		8		2		-		6		-		7		2		-		7		3		10		5		8		3		2		-		7		6		6		6		6		5		5		6		5		10		4		10		17		4		6		6		6		8		2		6		5		7		9		8		3		20		7		1		2		11		9		18		7		3		2		14		6		9		8		5		6		3		8		5		1		6		4		3		9		10		9		5		6		3		8		8		3		2		12		7		13		25		10		17

		En osaa sanoa		7		7		8		3		7		-		6		11		-		7		6		10		3		7		3		6		-		9		6		3		6		3		4		8		11		8		3		7		6		3		8		8		7		7		12		17		6		7		7		4		2		4		14		11		4		5		9		1		2		7		8		8		-		7		3		2		9		19		14		6		4		4		6		6		8		7		10		4		6		8		8		8		11		4		2		-		3		-		13		7		3





Työsuhde

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)		977		645		440		132		977		-		837		140		-		651		194		71		61		695		29		249		4		364		102		33		316		178		176		145		197		175		29		744		203		30		74		198		705		900		75		123		140		189		187		146		100		92		168		239		159		165		65		87		62		130		395		153		14		843		70		327		371		47		94		77		112		92		135		190		101		116		157		103		196		139		137		145		66		105		44		42		74		31		53		69		156

		

		Onko sinulla kirjallinen työsopimus tai nimittämiskirja tai vastaava, jossa on määritelty työ-/palvelussuhteen ehdot?

		

		Kyllä		97		98		98		97		97		-		97		98		-		98		96		99		97		98		97		97		100		99		97		94		98		97		95		94		98		97		93		97		98		97		96		97		97		97		99		100		98		98		97		98		96		92		96		100		97		98		98		100		95		97		97		96		100		97		99		97		98		98		96		97		97		99		98		98		95		97		97		97		96		99		99		95		97		97		93		95		99		100		96		100		97

		Ei		3		2		2		3		3		-		3		2		-		2		4		1		3		2		3		3		-		1		3		6		2		3		5		6		2		3		7		3		2		3		4		3		3		3		1		-		2		2		3		2		4		8		4		0		3		2		2		-		5		3		3		4		-		3		1		3		2		2		4		3		3		1		2		2		5		3		3		3		4		1		1		5		3		3		7		5		1		-		4		-		3

		

		Noudatetaanko työsuhteessasi...

		

		Jonkin toimialan työehtosopimusta (TES)		47		54		45		13		47		-		48		44		-		51		43		17		52		49		45		43		25		43		61		36		44		50		52		49		52		51		34		46		50		57		55		57		44		48		36		41		49		51		51		47		43		40		72		56		20		28		60		46		39		46		50		53		57		45		59		41		51		72		47		36		52		45		48		53		43		51		52		50		51		55		40		46		53		52		34		52		41		48		58		52		42

		Julkisen alan virkaehtosopimusta (VES/KVTES)		25		15		31		79		25		-		24		32		-		26		36		-		11		19		41		41		-		24		18		39		30		29		31		30		25		25		28		29		15		10		27		20		27		25		23		15		16		22		28		24		33		47		-		0		73		65		20		26		31		22		31		25		7		27		17		24		30		-		29		29		15		21		19		34		38		28		31		16		26		29		37		34		23		21		23		24		22		26		17		25		16

		Muu, esim. seurakuntien työ- ja virkaehtosopimus (VES/KVTES)		4		2		6		6		4		-		4		6		-		4		7		-		7		3		10		6		-		5		3		6		5		2		2		4		4		5		-		5		1		7		4		3		5		4		5		5		4		3		5		5		6		2		-		1		5		1		5		3		8		5		5		4		-		5		3		5		4		2		4		3		4		7		7		5		8		3		1		7		4		5		6		3		9		3		2		2		8		6		2		1		3

		Ei noudateta		18		22		13		2		18		-		19		10		-		14		9		72		18		22		-		8		25		19		15		15		16		14		14		14		17		14		28		15		25		23		11		17		18		17		28		24		24		18		13		17		16		10		16		35		1		4		9		22		19		18		10		10		36		17		20		26		10		17		15		22		22		23		21		7		7		6		11		19		16		6		12		11		11		18		25		14		26		19		17		14		34

		En osaa sanoa noudatetaanko työ-/virkaehtosopimusta		6		7		5		-		6		-		6		8		-		5		6		11		11		7		3		2		50		8		4		3		5		4		1		3		3		6		10		5		9		3		3		5		7		6		8		16		7		6		2		7		2		1		12		8		1		2		6		2		3		8		5		8		-		6		1		5		5		9		5		10		7		5		5		1		5		12		5		8		5		4		5		6		5		6		16		7		4		-		6		7		5

		

		Pitäisikö viestinnän alalle saada oma työehtosopimus?

		

		Kyllä		22		20		28		14		22		-		21		25		-		19		23		51		13		20		17		28		25		24		30		27		22		16		21		30		22		18		10		24		14		10		24		25		20		22		17		34		24		22		19		16		19		17		15		28		26		15		22		17		16		18		20		21		7		22		17		26		18		19		32		14		27		23		22		15		21		20		12		21		22		26		13		15		18		15		34		12		18		26		13		7		17

		Ei		24		28		16		27		24		-		26		16		-		27		18		20		26		26		14		21		-		26		24		21		24		37		23		22		22		22		28		21		35		30		16		18		27		24		36		15		18		24		27		29		32		27		31		25		17		28		25		36		52		18		22		22		36		25		23		29		25		15		13		25		22		25		24		21		27		20		34		21		26		24		31		30		23		16		25		24		45		55		43		35		44

		En osaa sanoa		54		52		56		59		54		-		53		59		-		54		60		30		61		54		69		51		75		50		46		52		54		47		56		48		56		61		62		55		51		60		59		57		52		55		47		50		59		54		53		55		49		55		54		48		57		57		54		47		32		65		58		58		57		53		60		45		57		66		55		61		51		52		53		64		52		60		54		57		52		50		56		54		59		69		41		64		38		19		43		58		39

		

		Saatko pitää vapaana normaalin työajan ylittävät työtunnit?

		

		Kyllä, yleensä aina		71		67		78		77		71		-		70		75		-		68		80		68		72		70		72		73		50		71		75		70		71		63		70		80		71		70		76		72		67		77		72		77		69		71		69		76		76		74		73		61		63		68		56		74		77		70		63		63		34		73		76		80		64		70		76		64		73		72		88		68		79		79		76		72		71		64		60		72		71		65		70		71		64		80		66		71		55		52		36		59		48

		Kyllä, joskus		19		22		14		14		19		-		19		16		-		21		8		24		15		19		24		18		25		22		14		21		18		24		22		13		18		19		-		18		21		13		18		15		20		19		16		15		14		16		20		27		20		20		27		17		14		21		28		22		32		16		17		8		36		19		14		22		20		19		7		14		12		8		13		22		15		25		25		17		17		22		21		16		27		10		27		19		28		26		32		30		25

		En		7		8		4		5		7		-		8		4		-		8		5		3		13		8		3		4		25		5		5		6		7		10		6		4		7		5		17		6		9		7		4		4		8		7		7		3		3		7		6		10		15		8		15		5		4		4		6		13		34		5		3		7		-		7		4		11		4		6		1		10		4		10		6		4		9		9		11		8		9		9		7		9		6		2		5		7		16		19		32		7		24

		Yleensä en ylitä normaalia työaikaa		4		3		5		5		4		-		4		5		-		3		7		6		-		3		-		6		-		2		6		3		5		3		2		3		4		7		7		4		3		3		7		4		3		3		8		7		7		3		2		3		2		4		2		4		4		5		3		2		-		5		4		5		-		4		6		4		4		2		3		8		4		3		5		3		5		3		4		3		3		5		1		4		3		8		2		2		-		3		-		3		3

		

		Ylityön korvaaminen

		

		Kyllä, saan korvattua ne vapaa-aikana tai rahana yksi yhteen		42		41		45		39		42		-		41		49		-		39		45		61		41		43		45		39		50		44		45		39		43		38		41		46		40		43		41		41		47		40		30		44		43		42		47		47		43		42		43		40		37		42		39		48		37		40		48		32		27		34		45		43		50		43		37		39		44		40		39		52		52		41		39		45		35		36		38		41		41		39		49		32		42		42		57		29		34		58		30		42		30

		Kyllä, saan korvattua ne vapaa-aikana tai rahana lain/TESin mukaisesti		23		20		26		34		23		-		24		19		-		24		27		7		18		22		28		27		-		21		23		33		24		21		32		27		23		21		14		24		19		20		38		26		21		23		24		18		28		26		21		19		26		22		15		17		35		29		20		21		13		28		28		22		7		23		27		18		26		26		33		21		21		22		27		28		24		23		22		23		23		26		25		23		24		27		14		26		19		10		13		25		13

		Ylitöistä ei makseta erilliskorvausta		27		32		20		16		27		-		27		23		-		28		19		30		34		28		24		24		50		24		25		21		25		34		22		19		28		27		34		26		31		30		27		23		28		27		21		25		20		21		29		35		34		26		39		28		19		18		29		40		56		29		18		24		43		27		29		35		21		21		21		23		21		28		28		18		35		28		32		31		29		24		21		32		24		23		27		40		43		26		51		29		53

		En osaa sanoa		8		7		9		11		8		-		8		10		-		8		8		3		7		7		3		10		-		10		8		6		7		6		5		8		9		9		10		9		3		10		5		8		8		8		8		10		9		11		6		5		3		10		7		7		9		13		3		7		3		8		10		10		-		7		7		7		10		13		6		4		5		9		6		9		7		13		8		5		7		12		5		12		9		9		2		5		4		6		6		4		4

		

		Onko organisaatiossasi järjestetty some-päivystys?

		

		Kyllä, tarvittaessa		45		50		37		36		45		-		46		35		-		49		33		41		38		48		45		34		25		44		39		58		47		53		45		45		44		46		48		41		57		57		54		43		44		44		56		33		43		41		44		51		57		48		53		44		34		47		46		59		61		28		47		37		57		45		41		40		51		49		41		40		38		39		44		40		44		53		55		30		47		46		47		57		68		27		41		60		46		65		72		49		60

		Ei		50		45		56		64		50		-		50		51		-		47		58		52		48		46		52		59		75		49		57		36		49		46		52		49		52		48		41		53		39		37		42		50		51		51		35		53		51		53		51		46		41		50		40		48		62		48		54		40		39		67		49		46		43		51		47		58		46		43		39		51		60		54		50		56		50		40		38		67		49		49		44		40		26		69		57		40		54		35		28		46		38

		En osaa sanoa / En tiedä		6		5		7		1		6		-		4		14		-		4		9		7		15		5		3		7		-		7		4		6		3		1		3		6		5		6		10		6		4		7		4		7		5		5		9		14		6		5		5		3		2		2		7		8		4		5		-		1		-		5		4		16		-		4		11		1		3		9		19		9		2		7		5		4		7		8		6		3		4		5		9		3		6		5		2		-		-		-		-		4		1

		

		On järjestetty some-päivystys		436		325		163		47		436		-		387		49		-		320		64		29		23		337		13		85		1		159		40		19		150		95		79		65		86		81		14		304		115		17		40		86		310		393		42		41		60		78		82		74		57		44		89		104		54		77		30		51		38		36		187		57		8		376		29		132		188		23		39		31		43		36		60		76		44		61		87		31		92		64		64		82		45		28		18		25		34		20		38		34		94

		

		Korvataanko some-päivystykseen käytetty aika jotenkin?

		

		Kyllä, saan erikseen sovitun päivystys-/varallaolokorvauksen rahana		6		6		4		9		6		-		6		2		-		6		8		3		-		7		-		-		-		7		10		16		6		5		10		2		5		4		-		4		10		6		8		8		5		5		10		2		5		5		10		3		4		11		4		10		4		8		10		-		-		3		9		4		25		6		3		4		9		-		8		3		5		8		3		5		7		3		9		3		-		5		8		10		13		4		11		-		-		10		13		9		4

		Kyllä, saan erikseen sovitun korvauksen vapaa-aikana		16		15		20		11		16		-		17		12		-		16		17		31		4		18		23		11		-		18		12		11		20		8		19		14		16		16		-		16		16		18		15		12		18		17		12		22		15		19		16		15		19		7		8		16		17		18		17		10		18		17		16		12		25		16		24		19		16		26		18		6		7		28		20		20		11		13		10		23		9		19		19		12		22		11		6		20		3		-		18		15		15

		Muulla tavoin		10		11		12		11		10		-		11		6		-		9		9		24		9		11		15		8		-		10		10		5		12		9		9		14		8		10		7		11		9		6		8		12		10		10		14		12		15		10		13		9		5		5		9		14		7		8		13		10		11		8		10		7		-		11		7		9		11		9		18		6		19		8		12		7		7		10		7		10		8		5		11		16		4		11		-		16		15		15		11		3		9

		Ei korvata mitenkään		40		42		36		38		40		-		39		45		-		41		39		21		43		36		31		53		100		43		40		47		33		56		39		43		44		35		50		40		40		29		28		43		40		40		36		24		35		44		37		45		49		39		40		36		46		38		43		65		63		47		33		26		50		41		38		58		32		30		15		42		49		36		37		50		50		44		28		52		54		45		42		27		16		57		56		56		68		65		39		35		51

		En osaa sanoa / En tiedä		28		25		29		34		28		-		27		35		-		28		28		21		39		28		31		28		-		21		30		21		29		20		25		26		27		38		36		28		26		41		42		27		26		28		29		39		30		23		24		30		21		36		37		26		26		29		17		14		3		25		34		53		-		26		31		9		33		35		46		42		19		17		30		20		25		30		46		13		27		30		20		34		47		18		28		8		9		10		18		38		21

		

		On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)		977		645		440		132		977		-		837		140		-		651		194		71		61		695		29		249		4		364		102		33		316		178		176		145		197		175		29		744		203		30		74		198		705		900		75		123		140		189		187		146		100		92		168		239		159		165		65		87		62		130		395		153		14		843		70		327		371		47		94		77		112		92		135		190		101		116		157		103		196		139		137		145		66		105		44		42		74		31		53		69		156

		

		Työllisyystilanteesi tulevaisuudessa nykyisessä toimessasi?

		

		Työllisyystilanteeni on melko hyvin taattu useaksi vuodeksi eteenpäin		74		77		72		77		74		-		83		25		-		77		68		83		59		76		69		71		50		77		70		64		74		79		73		77		72		70		76		73		81		70		69		69		77		74		76		66		73		80		76		82		71		64		74		80		76		74		86		83		85		71		73		63		79		75		73		81		74		77		62		74		69		72		72		74		80		69		80		71		74		80		74		76		76		68		82		88		78		87		87		74		79

		Työni jatkuminen pitempään on melko epävarmaa		12		11		14		8		12		-		9		27		-		10		17		10		15		10		17		15		50		11		12		21		14		9		13		12		14		11		7		13		8		13		15		12		11		12		12		17		15		10		13		7		13		9		12		9		11		12		12		7		3		16		12		14		7		11		13		9		12		17		16		9		13		16		15		10		8		15		8		17		14		8		9		8		8		17		11		7		9		13		4		10		8

		Työni loppuu todennäköisesti lähitulevaisuudessa		2		1		3		2		2		-		1		4		-		1		3		1		2		1		3		2		-		1		5		9		2		1		1		3		3		1		-		2		0		-		1		4		1		2		1		2		2		2		1		1		3		1		1		2		1		1		-		1		-		2		2		2		7		2		1		2		1		2		2		1		4		-		1		1		1		3		1		-		3		1		1		-		2		4		2		-		1		-		-		-		2

		Määräaikainen työsuhteeni on päättymässä		6		5		6		5		6		-		-		39		-		5		7		1		13		6		-		5		-		5		7		-		5		4		3		3		5		7		7		6		4		10		3		7		6		5		8		11		7		4		5		5		3		4		2		4		5		9		2		3		3		7		6		10		7		5		6		4		6		-		9		6		10		5		7		7		4		6		3		6		4		6		8		4		8		9		2		2		5		-		2		-		1

		Olen siirtymässä eläkkeelle seuraavien noin kahden vuoden aikana		1		1		1		4		1		-		1		-		-		2		1		-		2		1		-		1		-		1		1		-		1		2		2		1		2		2		3		1		0		3		3		2		1		1		1		-		-		-		-		-		-		13		-		0		2		1		-		2		5		-		1		2		-		1		3		1		2		-		1		-		2		1		1		3		-		1		1		-		2		1		1		3		2		-		2		-		3		-		2		4		3

		En osaa arvioida		6		5		5		6		6		-		6		5		-		6		4		4		10		5		10		5		-		4		6		6		4		4		7		4		6		9		7		5		6		3		9		7		5		6		1		5		3		5		5		5		10		9		11		5		5		3		-		3		3		5		7		8		-		5		4		3		5		4		11		9		2		5		4		6		7		7		8		7		4		4		7		9		6		3		-		2		3		-		6		12		6

		

		Oletko ollut kahden viime vuoden aikana...

		

		Työttömänä		10		9		11		5		10		-		5		36		-		8		11		13		21		10		7		9		50		13		6		6		10		6		8		11		12		7		-		10		8		10		5		6		11		9		13		17		14		7		11		6		6		5		11		12		7		5		5		3		3		8		10		16		14		8		17		9		9		2		12		8		10		13		14		8		5		9		8		10		9		12		7		5		6		15		5		2		7		-		6		3		4

		Lomautettuna		2		3		2		-		2		-		2		3		-		1		3		8		3		2		3		2		-		2		5		3		3		3		3		3		2		3		-		2		4		3		-		5		2		2		3		2		1		3		2		5		-		1		1		5		1		1		2		1		3		4		1		3		7		2		3		3		1		-		3		8		4		2		3		2		2		1		1		2		3		1		1		1		-		5		2		2		-		-		2		1		4

		En ole ollut kumpaakaan		88		88		87		95		88		-		92		61		-		91		86		79		75		88		90		89		50		86		89		91		88		90		89		86		86		90		100		88		88		87		95		90		87		88		84		80		85		89		88		88		94		93		88		83		92		93		94		95		94		88		89		82		79		90		80		87		91		98		85		84		87		85		83		91		93		91		92		88		89		87		91		94		94		80		93		95		93		100		92		96		92

		

		Määräaikaisessa työsuhteessa		140		73		82		11		140		-		-		140		-		66		46		6		22		87		4		46		3		66		13		4		44		12		16		18		25		25		4		118		18		4		3		29		108		127		12		46		22		20		22		13		9		8		11		25		23		29		5		9		4		20		49		45		2		110		18		42		41		1		24		10		23		20		30		24		7		17		11		17		30		18		18		12		9		24		5		2		6		-		2		2		10

		

		Montako vuotta olet yhtäjaksoisesti tehnyt nykyisessä työpaikassasi määräaikaisuuksia?

		

		Alle 7 kk		19		22		20		27		19		-		-		19		-		23		15		-		18		21		-		15		33		15		15		-		14		25		56		17		32		16		25		19		11		25		67		17		18		20		8		20		9		15		27		23		11		25		27		8		13		21		20		11		-		35		24		11		-		20		11		19		27		-		4		20		35		15		20		12		14		29		-		29		17		11		11		17		22		33		20		50		-		-		-		50		20

		7-12 kk		24		22		26		-		24		-		-		24		-		21		28		33		18		21		75		22		67		26		31		25		30		17		12		11		28		24		-		23		33		-		-		17		26		24		8		24		36		20		9		38		22		12		27		52		26		21		40		33		50		25		16		24		-		22		28		29		17		100		29		20		30		10		27		25		29		-		45		6		33		17		22		17		33		33		20		-		50		-		100		-		20

		1v 1kk - 1v 6kk		10		8		9		18		10		-		-		10		-		6		15		-		14		14		-		4		-		9		8		-		7		8		-		11		4		12		25		8		11		50		-		10		10		9		25		11		14		10		14		8		-		-		-		4		9		14		-		11		-		-		14		13		-		8		17		5		12		-		12		10		4		20		10		21		14		-		-		6		7		22		22		-		-		12		-		50		-		-		-		-		-

		1v 7kk - 2 vuotta		14		14		17		9		14		-		-		14		-		12		15		-		18		11		25		17		-		12		15		25		18		33		25		11		20		16		-		14		11		-		-		24		11		13		25		9		18		10		18		-		22		38		18		8		13		14		20		-		25		15		10		18		50		14		11		17		7		-		17		10		13		25		7		17		14		18		9		18		7		11		11		8		11		12		-		-		33		-		-		-		10

		2v 1kk - 3 vuotta		6		7		5		18		6		-		-		6		-		8		9		-		-		8		-		4		-		3		8		-		9		8		-		17		4		12		-		7		6		-		-		7		6		6		8		7		-		5		9		15		11		-		-		4		4		14		-		22		-		5		6		7		-		7		-		2		7		-		12		20		-		5		7		12		29		6		-		12		7		11		11		-		11		-		20		-		-		-		-		-		10

		3v 1kk - 4 vuotta		4		4		-		18		4		-		-		4		-		6		2		-		-		5		-		2		-		5		-		-		-		-		-		-		-		4		25		2		17		-		-		-		5		4		-		-		5		5		9		-		11		-		-		-		9		7		-		11		-		-		2		7		-		4		6		5		5		-		4		-		9		5		3		-		-		-		9		-		7		-		-		17		11		-		-		-		17		-		-		-		-

		4v 1kk - 5 vuotta		1		-		2		-		1		-		-		1		-		3		-		-		-		-		-		4		-		2		-		-		2		-		-		6		4		-		-		2		-		-		-		-		2		2		-		2		-		-		-		-		11		-		-		-		4		-		-		-		-		-		4		-		-		2		-		-		2		-		4		-		-		-		3		-		-		-		9		-		7		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Yli 5 vuotta		6		7		4		-		6		-		-		6		-		6		4		-		9		2		-		13		-		6		8		25		2		-		-		6		4		8		-		7		-		-		-		3		6		6		-		-		9		15		9		-		-		12		9		-		-		-		-		11		-		5		6		7		-		7		-		2		7		-		4		10		-		5		3		-		-		24		18		6		-		-		17		25		11		-		-		-		-		-		-		50		10

		Ei osaa/halua sanoa		17		16		18		9		17		-		-		17		-		15		11		67		23		18		-		17		-		23		15		25		18		8		6		22		4		8		25		18		11		25		33		21		16		17		25		28		9		20		5		15		11		12		18		24		22		10		20		-		25		15		16		13		50		16		28		21		15		-		12		10		9		15		20		12		-		24		9		24		17		28		6		17		-		8		40		-		-		-		-		-		30

		

		Keskiarvo, kuukautta		20.26		21.59		16.45		21.8		20.26		-		-		20.26		-		19.84		18.17		10		27.88		16.89		15		28.22		9		22.04		18.91		35.67		17.67		15.91		9.73		21.86		16.58		21.78		22		20.71		19.31		11		2.5		17.61		21.33		20.49		18.56		13.91		20.8		34.25		20.15		13.27		25.88		21.57		18		11.89		19.39		17.69		12.5		24.56		15.33		14.24		18.25		25.56		24		21.76		15.69		16.42		18.26		12		22.52		23.11		13		21.41		17.38		16.29		18		38.75		31.5		19.08		17.76		15.77		33.71		31.33		22.89		10.77		15		12		18.83		-		11		36.5		21.29





Työtyytyväisyys

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		On työelämässä (ei viestintäalan yrittäjänä)		977		645		440		132		977		-		837		140		-		651		194		71		61		695		29		249		4		364		102		33		316		178		176		145		197		175		29		744		203		30		74		198		705		900		75		123		140		189		187		146		100		92		168		239		159		165		65		87		62		130		395		153		14		843		70		327		371		47		94		77		112		92		135		190		101		116		157		103		196		139		137		145		66		105		44		42		74		31		53		69		156

		

		Oletko käynyt viimeisten 12 kk:n aikana työpaikkahaastattelussa?

		

		Kyllä		44		44		48		30		44		-		39		73		-		42		41		51		57		44		45		41		100		49		45		24		47		38		34		37		44		45		28		44		45		40		12		42		48		44		40		65		49		48		44		43		28		16		43		54		37		38		62		39		50		46		37		48		43		43		46		45		38		60		40		49		45		39		45		45		37		50		39		50		43		46		38		36		41		49		45		43		47		45		42		39		41

		En		56		56		52		70		56		-		61		27		-		58		59		49		43		56		55		59		-		51		55		76		53		62		66		63		56		55		72		56		55		60		88		58		52		56		60		35		51		52		56		57		72		84		57		46		63		62		38		61		50		54		63		52		57		57		54		55		62		40		60		51		55		61		55		55		63		50		61		50		57		54		62		64		59		51		55		57		53		55		58		61		59

		

		Oletko jatkanut opintoja / aloittanut uusia opintoja viimeisten 12 kk:n aikana?

		

		Kyllä		27		26		29		27		27		-		26		34		-		27		27		28		34		24		24		37		-		30		27		27		30		34		30		34		39		34		17		29		22		27		20		31		27		27		27		26		26		33		30		27		22		20		20		26		31		28		31		28		27		31		26		25		29		27		30		31		25		26		28		21		32		30		25		22		31		35		21		34		33		24		19		28		21		26		30		29		27		23		23		22		24

		En		73		74		71		73		73		-		74		66		-		73		73		72		66		76		76		63		100		70		73		73		70		66		70		66		61		66		83		71		78		73		80		69		73		73		73		74		74		67		70		73		78		80		80		74		69		72		69		72		73		69		74		75		71		73		70		69		75		74		72		79		68		70		75		78		69		65		79		66		67		76		81		72		79		74		70		71		73		77		77		78		76

		

		Onko suorahakutoimisto ottanut sinuun yhteyttä viimeisten 12 kk:n aikana?

		

		Kyllä		16		21		9		2		16		-		17		9		-		17		11		20		15		19		14		6		25		17		15		6		14		20		14		12		17		13		14		12		27		17		9		15		16		16		12		8		14		15		20		24		15		8		33		15		6		8		25		26		27		15		9		13		36		16		16		22		11		19		6		21		13		18		13		8		15		18		24		18		19		12		18		11		20		10		20		26		27		42		42		22		33

		Ei		84		79		91		98		84		-		83		91		-		83		89		80		85		81		86		94		75		83		85		94		86		80		86		88		83		87		86		88		73		83		91		85		84		84		88		92		86		85		80		76		85		92		67		85		94		92		75		74		73		85		91		87		64		84		84		78		89		81		94		79		87		82		87		92		85		82		76		82		81		88		82		89		80		90		80		74		73		58		58		78		67

		

		Oletko vakavasti harkinnut siirtymistä toiselle alalle, pois viestinnästä?

		

		Kyllä		32		31		33		31		32		-		32		37		-		30		36		35		44		32		24		33		50		31		29		39		32		26		27		40		33		34		52		35		27		13		24		28		34		33		28		26		29		43		29		36		36		21		32		28		33		34		29		28		26		31		32		38		43		32		31		31		30		28		39		34		39		28		34		30		27		32		33		28		34		29		33		30		35		38		41		31		23		35		30		25		31

		En		68		69		67		69		68		-		68		63		-		70		64		65		56		68		76		67		50		69		71		61		68		74		73		60		67		66		48		65		73		87		76		72		66		67		72		74		71		57		71		64		64		79		68		72		67		66		71		72		74		69		68		62		57		68		69		69		70		72		61		66		61		72		66		70		73		68		67		72		66		71		67		70		65		62		59		69		77		65		70		75		69





Viestintäkonsultit

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Palkansaajana viestintä-/mainos-/mediatoimistossa		71		55		36		-		71		-		65		6		-		-		-		71		-		54		-		17		-		38		9		2		17		4		6		9		11		10		1		51		14		6		3		9		59		60		11		19		17		13		11		4		6		1		4		65		-		1		-		-		-		-		-		-		-		67		1		41		-		1		14		15		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		11

		

		Mikä on asemasi organisaatiossasi?

		

		Johtaja / vanhempi konsultti		37		44		14		-		37		-		40		-		-		-		-		37		-		39		-		29		-		37		33		100		24		75		33		56		45		50		-		31		36		83		-		22		41		38		27		-		29		46		64		75		83		-		50		37		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36		100		49		-		-		14		27		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36

		Konsultti / nuorempi konsultti		54		47		69		-		54		-		54		50		-		-		-		54		-		56		-		47		-		47		67		-		65		25		67		33		45		50		100		57		64		-		100		78		47		53		55		74		65		46		36		25		17		100		50		52		-		100		-		-		-		-		-		-		-		54		-		41		-		100		71		67		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		64

		Avustavat tehtävät		10		9		17		-		10		-		6		50		-		-		-		10		-		6		-		24		-		16		-		-		12		-		-		11		9		-		-		12		-		17		-		-		12		8		18		26		6		8		-		-		-		-		-		11		-		-		-		-		-		-		-		-		-		10		-		10		-		-		14		7		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Toimitko asiakasvastaavana eli olet päävastuussa asiakkuuden hoidosta ja asiakkuuteen liittyvästä myynnistä?

		

		Kyllä		69		69		64		-		69		-		74		17		-		-		-		69		-		74		-		53		-		68		78		100		65		100		83		67		82		60		100		65		86		67		67		67		69		72		55		37		76		85		73		75		100		100		75		69		-		-		-		-		-		-		-		-		-		70		100		80		-		100		29		73		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		64

		En		31		31		36		-		31		-		26		83		-		-		-		31		-		26		-		47		-		32		22		-		35		-		17		33		18		40		-		35		14		33		33		33		31		28		45		63		24		15		27		25		-		-		25		31		-		100		-		-		-		-		-		-		-		30		-		20		-		-		71		27		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36

		

		Toimistonne henkilöstömäärä?

		

		1 henkilö		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		2-5 henkilöä		7		7		6		-		7		-		8		-		-		-		-		7		-		9		-		-		-		8		11		-		6		-		17		-		9		20		-		6		7		17		33		11		5		8		-		-		18		8		-		25		-		-		-		8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		-		7		-		-		-		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		6-10 henkilöä		24		29		19		-		24		-		23		33		-		-		-		24		-		17		-		47		-		16		22		-		24		50		67		22		18		30		-		20		43		17		33		33		22		25		18		11		12		38		36		50		33		-		-		23		-		100		-		-		-		-		-		-		-		25		-		32		-		-		14		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36

		11-19 henkilöä		30		29		28		-		30		-		29		33		-		-		-		30		-		30		-		29		-		29		44		50		29		50		17		44		45		20		-		33		14		33		-		44		29		30		27		26		24		54		18		-		33		100		-		32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		30		100		34		-		-		14		33		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		27

		20-29 henkilöä		7		7		6		-		7		-		8		-		-		-		-		7		-		6		-		12		-		8		11		50		12		-		-		11		-		-		-		8		7		-		-		-		8		3		27		5		6		-		9		-		33		-		25		6		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7		-		5		-		-		21		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9

		30-49 henkilöä		21		20		22		-		21		-		20		33		-		-		-		21		-		26		-		6		-		24		-		-		24		-		-		11		27		30		100		18		29		33		-		11		24		22		18		37		24		-		36		-		-		-		25		22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		22		-		22		-		-		14		27		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		18

		50+ henkilöä		11		7		19		-		11		-		12		-		-		-		-		11		-		13		-		6		-		16		11		-		6		-		-		11		-		-		-		16		-		-		33		-		12		12		9		21		18		-		-		25		-		-		50		9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9		-		-		-		100		36		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9

		

		Onko toimistonne henkilöstöä lisätty tai vähennetty viimeisten kahden vuoden aikana?

		

		Lisätty		65		60		75		-		65		-		62		100		-		-		-		65		-		57		-		88		-		71		56		-		59		75		67		67		55		60		-		71		43		67		33		56		68		65		64		84		71		54		36		50		67		100		50		68		-		-		-		-		-		-		-		-		-		66		100		63		-		100		79		53		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		82

		Tilanne säilynyt ennallaan		25		27		22		-		25		-		28		-		-		-		-		25		-		30		-		12		-		21		44		50		29		25		33		11		36		40		100		22		36		33		67		44		20		27		18		11		29		46		27		25		17		-		50		23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		25		-		29		-		-		7		33		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9

		Vähennetty		10		13		3		-		10		-		11		-		-		-		-		10		-		13		-		-		-		8		-		50		12		-		-		22		9		-		-		8		21		-		-		-		12		8		18		5		-		-		36		25		17		-		-		9		-		100		-		-		-		-		-		-		-		9		-		7		-		-		14		13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9

		

		Onko osa palkastasi sidottu myyntiin tai vastuullasi olevien asiakkuuksien myyntikatteeseen (provisiopalkkiot)?

		

		Kyllä on, 91-100 %		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kyllä on, 81-90 %		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kyllä on, 71-80 %		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kyllä on, 61-70 %		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kyllä on, 51-60 %		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kyllä on, 41-50 %		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kyllä on, 31-40 %		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kyllä on, 21-30 %		3		4		3		-		3		-		3		-		-		-		-		3		-		4		-		-		-		3		-		-		-		-		-		-		-		10		-		2		7		-		-		-		3		3		-		-		-		8		9		-		-		-		-		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		3		-		5		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9

		Kyllä on, 11-20 %		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Kyllä on, 1-10 %		4		4		6		-		4		-		5		-		-		-		-		4		-		4		-		6		-		3		11		-		12		-		-		-		-		-		-		6		-		-		33		-		3		2		18		-		12		8		-		-		-		-		25		3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		4		-		2		-		-		14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		9

		Ei ole		93		93		92		-		93		-		92		100		-		-		-		93		-		93		-		94		-		95		89		100		88		100		100		100		100		90		100		92		93		100		67		100		93		95		82		100		88		85		91		100		100		100		75		94		-		100		-		-		-		-		-		-		-		93		100		93		-		100		86		100		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		82





Osaaminen jatkossa

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Viestintätehtävissä toimivat palkansaajat ja yrittäjät		919		606		416		126		919		-		801		118		-		651		194		71		3		659		29		228		3		338		100		31		306		169		164		135		183		164		27		696		193		30		70		186		663		847		70		116		130		180		176		142		92		83		163		223		150		161		65		88		61		126		393		110		5		839		57		327		371		47		94		77		92		87		129		180		97		107		155		98		185		135		129		144		66		83		41		41		74		31		53		68		151

		

		Mihin seuraavista osaamisalueista aiot panostaa seuraavien kahden vuoden aikana?

		

		Strategiaviestintä ja viestinnän johtaminen		38		40		36		37		38		-		39		32		-		38		35		46		33		36		38		43		33		41		38		29		41		48		35		30		40		35		15		38		36		53		24		35		40		38		34		38		45		42		40		33		34		25		39		41		41		32		62		57		70		40		26		25		20		38		35		52		26		47		26		40		34		37		43		39		38		26		39		46		46		34		37		30		23		37		56		63		58		35		58		31		48

		Organisaation toiminnan / liiketoiminnan syvempi ymmärrys		20		23		18		9		20		-		20		18		-		20		15		31		67		22		7		16		33		24		19		23		19		19		15		22		18		18		37		19		26		20		10		19		22		20		17		25		21		23		25		18		15		5		29		30		11		17		14		25		31		17		17		20		60		20		19		21		18		30		13		29		15		14		18		18		25		19		25		15		19		21		24		15		27		16		15		17		23		19		23		28		19

		Taloudellisten tunnuslukujen tunteminen		7		8		6		2		7		-		7		6		-		7		6		7		33		7		10		7		-		7		5		-		8		10		5		7		6		5		7		6		11		10		6		6		7		7		7		11		5		6		9		10		4		-		11		8		5		5		9		11		10		6		5		8		-		7		7		9		6		13		2		6		10		5		5		8		9		2		9		8		7		5		7		5		11		10		7		2		9		19		11		9		11

		Kansainvälinen yhteistyö		7		6		7		6		7		-		7		4		-		7		4		10		-		7		-		7		-		7		9		6		6		9		6		7		6		5		7		7		4		10		6		8		6		6		7		5		7		7		3		10		7		8		9		8		5		4		9		10		10		3		7		1		20		7		4		8		7		9		2		4		8		7		8		6		3		7		6		4		9		5		4		8		8		4		7		2		8		10		11		4		11

		Sidosryhmäsuhteet		13		15		10		11		13		-		13		14		-		13		15		4		33		15		17		8		-		12		10		13		14		19		12		10		12		15		15		12		16		13		11		12		14		13		16		9		8		17		11		18		11		17		7		9		9		17		15		20		18		17		10		13		20		13		23		18		11		11		7		9		12		20		18		10		15		18		9		14		16		13		10		15		9		17		22		17		18		16		19		13		24

		Muutosvalmennus ja viestintäkoulutus oman organisaation sisällä		21		23		22		25		21		-		21		19		-		23		19		4		-		19		52		21		67		22		16		29		18		26		27		21		20		23		22		22		16		27		24		23		20		21		20		12		14		22		23		22		27		24		26		15		23		22		29		17		23		20		23		19		-		21		14		19		24		21		14		21		13		11		16		22		24		36		27		26		19		28		22		24		20		12		12		34		23		26		21		25		13

		Projektinhallinta		11		10		12		13		11		-		11		13		-		10		13		10		-		12		10		9		-		10		13		10		10		5		11		12		12		13		22		11		9		17		9		13		11		11		14		8		15		16		10		5		15		8		6		11		12		13		9		7		7		8		13		15		40		10		23		9		10		17		22		8		9		18		13		8		12		9		11		11		11		12		11		12		12		7		12		2		8		3		6		9		9

		YT-menettelyt		0		0		0		1		0		-		0		-		-		0		1		-		-		1		-		-		-		0		-		-		1		-		-		-		2		1		-		0		1		-		1		1		0		0		-		-		1		-		1		-		-		1		-		0		-		1		-		1		2		-		-		2		-		0		2		1		-		-		1		1		1		-		-		2		-		-		-		2		1		-		1		-		-		-		-		5		-		-		-		-		1

		Kriisiviestintä		12		11		12		13		12		-		12		9		-		12		11		14		-		11		10		14		33		9		11		16		14		11		14		15		14		9		19		12		12		17		17		13		11		12		17		8		11		9		13		13		21		12		13		12		15		16		12		12		13		13		12		10		-		13		9		12		14		4		4		18		8		9		8		14		18		14		12		9		12		13		11		15		11		12		12		15		12		16		21		10		13

		Maineenhallinta ja siihen liittyvät riskianalyysit		9		10		6		7		9		-		9		4		-		9		8		6		33		8		7		9		-		11		7		16		8		9		8		7		8		5		11		8		10		13		13		5		9		9		7		8		11		4		11		11		7		10		7		8		9		10		8		11		11		8		9		5		40		9		2		9		9		9		5		5		9		6		11		9		8		11		7		7		9		7		10		12		8		7		10		7		9		23		11		12		14

		Markkinointi ja ymmärrys integroidusta markkinointiviestinnästä		21		19		23		19		21		-		21		22		-		22		18		23		-		20		14		23		33		23		16		13		18		17		17		16		19		22		19		21		19		27		11		19		22		20		31		27		28		19		20		19		15		16		21		28		23		11		15		24		23		23		19		24		-		20		28		20		18		45		23		21		27		22		16		18		26		19		21		20		25		12		19		20		21		27		17		24		23		13		19		12		17

		Mediasuhdeosaaminen ja median toimintatapojen tunteminen		11		10		11		9		11		-		11		7		-		11		10		11		-		11		7		10		-		9		11		13		13		9		11		12		14		11		26		11		10		-		11		12		10		11		10		16		14		8		7		8		7		18		9		12		8		12		14		12		3		18		9		7		-		11		11		10		12		11		9		8		13		11		8		15		7		10		8		13		10		13		5		5		17		18		12		15		5		10		13		7		9

		Lobbaus ja yhteiskuntavaikuttaminen		9		11		5		6		9		-		9		8		-		9		9		3		-		11		-		3		-		7		7		6		9		15		7		10		9		6		7		8		11		10		7		9		9		9		10		7		9		11		7		9		8		11		7		4		1		9		11		19		10		11		6		8		20		8		14		13		8		4		4		6		13		18		15		7		5		7		4		10		8		11		10		9		5		11		7		17		18		16		15		7		32

		Kansalaisviestintä vastuullisuusviestintä		8		8		7		7		8		-		8		8		-		8		8		10		67		8		7		9		-		7		11		3		8		9		8		7		7		4		11		8		8		13		9		8		8		8		6		9		8		4		9		9		8		12		10		9		9		6		8		9		5		4		8		10		40		8		4		8		9		2		7		5		13		6		7		7		8		11		5		8		7		9		7		9		8		6		10		5		11		10		2		10		9

		Coaching, konsulttitaidot		10		12		8		9		10		-		10		8		-		8		8		24		33		11		7		4		33		9		10		16		10		12		10		13		10		12		7		9		11		13		10		9		10		9		11		5		5		14		10		11		9		10		15		10		6		8		12		8		8		7		9		5		20		10		7		9		11		6		9		9		8		8		9		6		10		9		9		6		5		10		10		10		9		10		15		2		15		6		9		12		13

		Sosiaalisen median tuntemus ja osaaminen		39		34		43		46		39		-		38		46		-		39		41		34		-		36		41		47		-		36		37		39		40		32		46		46		41		37		26		42		31		23		51		41		37		40		31		42		36		34		39		38		45		42		33		32		51		39		31		20		15		37		48		45		20		39		30		30		46		28		48		40		40		38		38		41		37		43		38		39		39		36		41		40		36		40		27		29		20		29		26		31		23

		Suulliset ja kirjalliset viestintätaidot		9		7		12		10		9		-		9		11		-		8		13		10		-		10		10		7		33		7		16		13		7		5		9		9		9		12		7		9		8		13		11		16		7		9		9		13		9		13		5		5		8		13		9		11		7		8		2		-		2		14		12		11		-		8		18		5		11		11		19		9		10		13		17		7		3		2		11		13		8		13		8		8		6		10		10		-		3		-		6		4		3

		Visuaalisen viestinnän taidot		26		23		31		25		26		-		24		43		-		25		35		15		-		26		21		28		33		25		29		32		26		10		27		26		23		28		15		28		24		13		27		29		26		27		21		37		31		23		30		20		20		23		18		24		25		31		18		11		8		29		32		37		-		27		25		20		29		17		39		32		37		37		24		29		19		21		27		27		29		26		23		24		36		33		20		20		12		10		17		18		11

		Jokin muu		8		7		8		14		8		-		8		7		-		7		10		10		-		8		14		8		-		7		7		13		9		12		7		7		11		13		11		8		8		3		9		6		8		8		4		5		4		7		8		13		11		10		8		6		12		10		5		8		10		8		8		9		-		8		7		7		8		2		14		9		5		7		7		11		4		10		8		7		6		8		8		11		11		6		5		10		4		16		6		13		6





Vaikuttajaviestintä

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Johtavat viestijät		157		128		40		11		157		-		147		10		-		121		18		11		7		134		1		22		-		52		8		3		49		48		21		16		26		22		9		103		47		7		8		26		123		138		19		10		13		24		28		34		23		25		38		29		10		23		12		34		37		17		28		9		9		140		9		94		38		4		6		8		20		19		25		22		18		14		28		19		31		25		24		31		8		8		15		11		27		15		30		14		157

		

		Kuka työyhteisössäsi hoitaa ensisijaisesti vaikuttajaviestintää?

		

		Toimitusjohtaja		32		33		32		36		32		-		32		30		-		33		11		27		71		31		100		36		-		35		25		33		35		38		33		25		31		23		22		35		28		14		12		23		35		33		21		30		23		38		36		38		17		32		13		38		60		48		17		47		32		41		18		11		44		31		33		38		16		50		17		-		65		26		32		41		28		21		14		42		45		24		46		13		-		50		53		55		41		27		10		50		32

		Viestintäjohtaja tai johtava viestintäpäällikkö		21		20		18		9		21		-		22		10		-		21		33		-		14		20		-		27		-		25		25		-		14		23		29		25		19		18		22		19		23		29		38		35		17		20		32		20		15		12		21		18		35		24		21		24		20		22		42		18		27		18		21		22		11		21		11		21		24		25		-		25		5		26		16		27		39		36		18		21		29		20		8		35		-		25		13		27		19		20		27		29		21

		Yhteiskuntasuhteiden johtaja		14		16		10		-		14		-		14		10		-		17		11		-		-		16		-		-		-		10		-		33		18		10		19		6		8		9		33		10		23		14		25		8		15		14		16		10		23		12		18		12		17		8		34		3		-		4		17		12		16		24		18		11		-		15		-		7		34		25		-		12		10		5		20		9		-		7		39		5		6		16		12		19		62		12		-		-		11		13		40		14		14

		Asiantuntijat, eri henkilö eri tilanteeseen		19		19		25		9		19		-		19		20		-		18		28		27		-		20		-		14		-		21		12		-		18		21		14		31		23		18		22		18		17		43		25		15		20		19		21		10		38		21		14		21		13		20		18		21		10		13		17		12		16		18		32		33		-		19		33		18		18		-		50		38		5		37		16		23		17		29		11		21		13		24		17		23		25		-		13		9		15		33		13		7		19

		Muut johtajat (mm. tj., toiminnanjohtaja)		6		5		5		36		6		-		6		10		-		6		6		9		14		6		-		9		-		4		25		33		4		4		5		-		8		14		-		7		6		-		-		8		7		7		5		-		-		8		4		9		9		8		8		3		10		9		-		9		5		-		7		11		11		6		11		4		8		-		17		12		5		-		4		-		11		-		18		5		3		12		8		3		12		-		7		-		7		7		7		-		6

		Lakimies		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		Joku muu		7		7		8		-		7		-		6		20		-		4		11		36		-		6		-		14		-		4		12		-		10		4		-		12		12		14		-		10		2		-		-		12		7		7		5		30		-		8		7		3		9		4		5		10		-		-		8		3		3		-		4		-		33		7		11		10		-		-		17		12		10		5		12		-		-		7		-		5		3		4		4		6		-		12		13		9		4		-		3		-		7

		

		Jos vaikuttajaviestintä kuuluu sinun tehtäviisi, kuinka suuri osa työstäsi on sitä?

		

		0 %		4		4		5		-		4		-		4		-		-		4		-		-		14		4		-		5		-		4		-		-		4		2		5		-		8		5		11		4		4		-		-		4		4		4		5		-		-		12		-		6		4		-		5		3		-		-		-		3		3		-		11		11		-		4		-		1		8		-		-		12		5		-		-		5		-		7		11		5		3		-		-		10		12		-		7		-		4		-		7		-		4

		1-25 %		54		52		65		73		54		-		56		20		-		51		83		45		43		54		-		55		-		65		62		67		55		50		38		50		54		41		44		60		38		71		38		50		56		52		68		30		54		58		54		50		57		64		50		52		70		61		67		62		51		41		50		67		56		54		44		57		45		50		50		75		40		53		52		55		72		57		57		42		65		56		46		52		75		62		47		73		63		53		57		64		54

		26-50 %		16		16		10		18		16		-		14		50		-		16		11		18		29		17		-		9		-		15		-		-		12		21		19		19		15		23		22		16		17		14		-		15		17		17		5		10		23		4		18		18		22		16		8		14		10		26		8		12		16		35		11		11		22		16		11		16		18		-		17		-		25		11		20		18		17		14		7		21		10		12		33		13		-		12		33		-		11		13		10		29		16

		51-75 %		8		8		5		-		8		-		8		-		-		6		6		27		14		7		-		9		-		6		12		-		10		6		10		12		4		5		11		7		11		-		12		15		6		9		-		20		15		8		7		6		-		8		3		14		-		4		8		6		-		18		4		11		11		6		33		7		5		-		33		-		10		11		12		9		-		-		-		16		10		-		4		3		-		12		7		-		7		-		3		7		8

		76-100 %		6		7		5		-		6		-		5		20		-		7		-		9		-		7		-		-		-		4		-		-		10		8		-		6		12		9		-		7		4		-		12		4		6		7		-		20		8		8		7		3		4		-		5		10		-		-		-		-		8		-		14		-		11		5		11		6		5		-		-		12		-		11		16		-		-		14		-		-		-		12		12		6		-		-		-		-		-		7		7		-		6

		Ei kuulu tehtäviini		13		14		10		9		13		-		13		10		-		17		-		-		-		10		100		23		-		6		25		33		8		12		29		12		8		18		11		7		26		14		38		12		11		12		21		20		-		8		14		18		13		12		29		7		20		9		17		18		22		6		11		-		-		14		-		12		18		50		-		-		20		16		-		14		11		7		25		16		13		20		4		16		12		12		7		27		15		27		17		-		13

		

		Käytättekö konsulttitoimistoja apuna vaikuttajaviestinnässä?

		

		Teemme ainoastaan omin voimin		44		40		62		45		44		-		44		40		-		37		72		55		71		42		-		59		-		42		50		67		43		52		33		56		42		50		33		48		36		43		38		35		46		44		42		50		46		25		36		53		48		52		26		45		70		43		50		56		35		41		32		56		44		44		56		49		29		25		17		62		55		58		52		32		50		29		29		47		52		48		46		29		12		62		60		36		44		33		27		64		44

		Kyllä, kotimaisia toimistoja		32		34		20		55		32		-		33		30		-		38		17		-		29		35		-		18		-		37		12		33		37		33		38		19		35		27		33		29		36		57		50		27		33		32		37		20		31		46		43		18		26		40		26		24		30		43		25		32		41		35		43		22		22		32		22		31		39		75		33		-		25		32		36		41		39		57		25		32		39		36		50		35		12		-		20		36		41		47		30		36		32

		Kyllä, sekä kotimaisia että ulkomaisia toimistoja		10		10		10		-		10		-		10		10		-		12		-		-		-		11		-		-		-		6		-		-		10		10		19		19		15		14		-		9		13		-		-		19		8		9		11		10		15		17		7		3		13		8		26		7		-		4		17		6		11		12		11		11		11		10		11		7		18		-		-		12		-		5		8		9		6		14		25		5		-		12		-		19		62		-		-		9		-		13		30		-		10

		Kyllä, ulkomaisia toimistoja		1		1		2		-		1		-		1		-		-		1		6		-		-		1		-		5		-		-		12		-		-		-		-		-		4		-		11		2		-		-		-		4		1		1		-		-		-		-		4		3		-		-		3		-		-		-		-		-		3		-		-		-		11		1		11		2		-		-		-		-		5		-		-		-		-		-		4		-		-		-		-		3		-		12		7		-		-		-		3		-		1

		Emme tee vaikuttajaviestintää lainkaan		5		6		2		-		5		-		5		-		-		5		6		9		-		4		100		5		-		12		-		-		2		-		5		-		4		9		-		4		9		-		12		-		6		6		-		10		-		-		-		15		9		-		8		10		-		-		8		3		5		6		4		-		11		5		-		6		3		-		-		12		5		5		4		5		-		-		11		11		3		-		-		10		-		12		7		9		11		7		3		-		5

		En tiedä / En osaa sanoa		8		9		2		-		8		-		7		20		-		7		-		36		-		7		-		14		-		4		25		-		8		4		5		6		-		-		22		9		6		-		-		15		7		7		11		10		8		12		11		9		4		-		11		14		-		9		-		3		5		6		11		11		-		9		-		4		11		-		50		12		10		-		-		14		6		-		7		5		6		4		4		3		12		12		7		9		4		-		7		-		8

		

		Mihin organisaatiosi (konsulteilla merkittävimmän asiakasorganisaatiosi) vaikuttajaviestintä kohdistuu ensisijaisesti?

		

		Kotimaan poliittisiin päättäjiin		78		78		78		91		78		-		77		100		-		77		83		100		57		79		100		73		-		79		75		100		82		79		86		100		77		86		56		79		79		71		88		73		79		78		79		80		100		79		79		74		78		72		61		69		100		87		83		82		68		94		79		56		67		80		67		81		76		75		100		62		85		79		88		77		78		86		54		79		77		88		96		45		100		75		73		73		85		87		60		71		78

		Suomalaisiin virkamiehiin		64		62		68		64		64		-		62		90		-		60		78		91		43		65		-		59		-		63		75		100		67		60		48		75		62		73		67		66		57		71		38		46		69		65		53		80		69		58		71		62		61		56		37		66		80		57		58		85		59		71		43		33		56		65		67		73		45		50		83		50		70		74		80		64		50		57		39		68		71		64		75		39		38		75		73		55		70		60		47		64		64

		Kotimaisiin järjestöihin		22		20		25		18		22		-		22		30		-		20		28		27		43		21		100		27		-		25		25		-		18		23		29		25		31		14		22		23		21		14		25		35		20		23		16		20		38		12		21		18		30		24		18		28		-		30		25		12		11		35		29		33		44		21		33		23		21		25		17		-		20		32		28		23		33		29		-		32		13		40		17		16		-		38		13		18		15		20		10		43		22

		Ns. mielipidejohtajiin		29		29		35		27		29		-		30		10		-		31		22		27		14		31		100		14		-		29		12		33		37		35		43		44		23		32		11		32		21		29		50		27		28		29		26		30		46		33		7		32		26		36		32		21		30		35		42		32		27		29		32		11		11		29		33		26		42		-		17		38		25		42		36		41		6		29		21		26		32		28		29		32		38		-		27		27		30		20		40		21		29

		EU-tason poliittisiin päättäjiin		14		15		12		-		14		-		14		20		-		16		17		-		-		14		-		14		-		10		12		-		16		15		14		6		8		9		33		12		19		14		12		15		14		13		21		10		8		17		18		12		17		12		26		7		-		17		17		6		19		24		21		-		11		14		22		12		24		-		-		25		20		-		16		18		-		-		36		16		3		12		21		19		38		12		13		-		11		7		30		7		14

		EU-tason virkamiehiin		8		7		10		27		8		-		8		10		-		10		6		-		-		7		-		14		-		8		12		-		6		12		10		-		4		9		11		8		9		14		-		8		9		9		5		-		-		12		4		9		4		20		13		3		20		13		8		3		16		-		11		11		11		9		11		9		11		-		-		12		5		-		4		9		6		-		29		-		-		-		21		19		12		12		13		-		7		7		23		-		8

		Ulkomaisiin järjestöihin		5		5		10		-		5		-		5		-		-		5		6		-		14		5		-		5		-		2		12		-		2		8		10		-		12		-		11		6		2		14		-		8		5		5		5		-		-		4		7		-		17		4		13		3		-		-		8		-		8		-		7		-		22		4		22		4		5		-		-		12		5		5		-		-		6		7		14		-		-		8		-		13		-		25		7		-		4		7		10		7		5

		Emme tee koti- tai ulkomaista edunvalvontaa		5		6		2		-		5		-		5		-		-		7		-		-		-		4		-		9		-		8		-		-		4		4		5		-		8		5		-		4		9		-		12		4		5		6		-		10		-		4		-		12		9		-		13		7		-		-		-		6		11		6		4		-		-		6		-		4		5		25		-		12		-		11		-		-		-		7		18		5		6		-		-		16		-		-		7		9		7		13		7		-		5

		Muihin		5		6		2		-		5		-		5		10		-		5		6		-		14		5		-		5		-		4		-		-		8		6		5		12		4		9		-		6		4		-		12		8		4		5		5		-		-		8		7		3		-		12		5		3		10		4		8		6		-		-		7		33		-		4		11		5		5		-		-		-		10		5		4		-		11		7		4		16		-		8		4		3		12		-		13		-		-		7		3		7		5

		En osaa sanoa		4		4		2		-		4		-		4		-		-		5		-		-		-		4		-		5		-		4		12		-		2		2		-		-		-		-		22		2		6		14		-		4		4		4		5		-		-		-		14		3		4		-		5		10		-		-		-		-		11		-		4		11		-		4		-		3		5		-		-		12		-		5		-		5		11		-		7		-		6		4		-		10		-		-		-		9		4		-		7		7		4

		

		Mikä on suhtautumisesi lobbarirekisteriin?

		

		Lobbarirekisterin tulisi olla lakiin perustuva ja pakollinen		22		22		25		18		22		-		21		40		-		21		28		27		29		22		-		23		-		21		50		-		22		15		19		25		31		14		33		24		13		57		38		31		20		22		26		40		31		25		29		15		22		12		18		31		20		13		-		18		14		18		46		22		33		21		22		19		24		25		33		38		15		21		40		23		17		14		18		16		19		24		21		19		38		38		20		18		22		7		13		21		22

		Lobbarirekisterin tulisi olla viranomaisten ylläpitämä ja vapaaehtoinen		18		18		18		36		18		-		19		-		-		20		6		9		29		18		-		18		-		19		12		33		14		21		38		12		12		23		-		17		21		-		25		15		18		18		16		-		15		25		7		18		17		32		26		14		30		26		-		24		27		6		21		-		22		18		22		15		24		-		17		25		15		21		4		9		22		43		25		5		26		20		8		29		12		12		13		18		22		27		20		14		18

		Lobbarireksiterin tulisi olla itsesääntelyyn perustuva ja vapaaehtoinen		51		55		42		36		51		-		50		60		-		52		39		64		43		51		100		45		-		50		38		67		55		54		33		56		38		59		67		49		57		43		25		38		55		51		47		50		31		46		61		53		52		52		47		45		50		52		92		44		57		59		29		67		22		52		44		56		42		50		50		38		70		47		44		50		44		36		54		74		39		52		58		48		38		25		53		64		41		67		60		50		51

		Lobbarirekisteriä ei tarvita lainkaan		9		5		15		9		9		-		10		-		-		7		28		-		-		8		-		14		-		10		-		-		8		10		10		6		19		5		-		10		9		-		12		15		7		9		11		10		23		4		4		15		9		4		8		10		-		9		8		15		3		18		4		11		22		9		11		10		11		25		-		-		-		11		12		18		17		7		4		5		16		4		12		3		12		25		13		-		15		-		7		14		9

		

		Mikä taho olisi paras pitämään yllä vapaaehtoista rekisteriä?

		

		Eduskunta		11		13		8		-		11		-		10		20		-		10		11		27		-		11		-		9		-		13		-		-		6		21		10		12		8		5		22		14		6		-		-		12		11		9		21		10		15		17		11		6		17		4		3		14		-		13		8		-		19		6		14		11		-		11		22		13		8		-		-		25		10		16		12		14		-		14		4		5		3		8		17		16		12		-		20		18		7		7		13		7		11

		Liikenne- ja viestintäministeriö		24		23		28		27		24		-		25		10		-		24		28		9		43		23		-		32		-		23		38		33		22		21		19		31		27		23		33		23		26		29		38		27		23		25		21		20		23		17		29		32		26		16		37		21		20		26		8		32		24		24		21		22		44		24		33		22		24		25		17		38		30		11		24		14		44		29		29		16		29		28		17		19		38		62		33		18		33		20		23		21		24

		Yksi viestintäalan järjestö		10		11		2		9		10		-		11		-		-		12		-		9		14		10		-		9		-		8		12		-		14		10		5		19		19		14		11		8		15		14		12		12		10		11		5		10		8		-		14		18		9		8		8		14		10		9		-		15		14		12		7		-		11		10		11		10		13		25		-		-		15		-		8		23		11		-		11		5		19		4		8		13		12		-		-		18		7		20		13		7		10

		Viestintäalan järjestöt yhdessä		46		45		52		55		46		-		44		70		-		47		50		36		29		46		100		45		-		48		38		67		43		42		62		38		35		50		33		45		47		57		50		42		46		46		42		50		38		58		39		38		43		56		42		34		70		48		75		47		35		53		54		44		22		46		33		46		50		50		50		38		40		63		48		41		39		50		46		68		42		52		46		42		25		38		47		45		37		53		40		50		46

		Muu		9		8		10		9		9		-		10		-		-		7		11		18		14		10		-		5		-		8		12		-		14		6		5		-		12		9		-		11		6		-		-		8		10		9		11		10		15		8		7		6		4		16		11		17		-		4		8		6		8		6		4		22		22		9		-		10		5		-		33		-		5		11		8		9		6		7		11		5		6		8		12		10		12		-		-		-		15		-		10		14		9

		

		Pitäisikö tärkeässä poliittisessa tehtävässä (kansanedustaja, ministeri, erityisavustaja) toimivalla henkilöllä olla karenssiaika, jona aikana hän ei saa siirtyä lobbariksi?

		

		Kyllä		50		52		52		45		50		-		50		50		-		47		39		91		71		50		-		55		-		42		75		67		53		50		43		50		35		55		56		56		38		43		62		62		47		49		58		60		54		54		46		38		48		64		47		62		50		43		42		47		32		47		68		56		44		50		44		48		45		50		100		50		55		42		56		41		50		43		43		58		39		40		42		52		62		62		53		45		33		33		47		43		50

		Ei		26		27		25		-		26		-		26		30		-		29		28		9		-		26		100		23		-		33		12		33		22		25		19		25		31		18		22		26		23		43		38		15		28		25		37		20		23		33		25		35		30		8		32		24		10		26		42		24		41		29		14		11		22		27		33		28		32		25		-		25		20		32		16		32		22		43		32		16		29		24		38		32		25		12		20		18		37		47		30		36		26

		En osaa sanoa		24		22		22		55		24		-		24		20		-		24		33		-		29		24		-		23		-		25		12		-		24		25		38		25		35		27		22		17		38		14		-		23		25		26		5		20		23		12		29		26		22		28		21		14		40		30		17		29		27		24		18		33		33		23		22		24		24		25		-		25		25		26		28		27		28		14		25		26		32		36		21		16		12		25		27		36		30		20		23		21		24





Viestinnän etiikka ja median mu

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		Minkä koet ammatti-identiteetiksesi?

		

		Viestinnän ammattilainen		90		90		92		92		91		83		91		91		81		94		92		90		64		91		93		93		100		92		94		95		93		94		93		93		85		89		68		90		90		89		88		87		91		90		87		91		92		93		91		87		89		82		89		90		94		94		95		94		92		93		95		77		80		95		70		91		96		87		90		95		86		93		90		92		96		92		91		95		92		92		93		92		93		83		91		93		97		97		92		93		89

		Journalisti		8		8		8		8		8		8		8		11		-		8		5		8		11		8		10		9		-		8		6		18		8		8		6		18		7		8		3		8		7		5		10		8		8		7		12		9		5		7		5		10		10		11		5		7		11		7		8		11		3		7		9		5		-		8		4		7		10		6		7		3		6		10		8		9		5		9		7		11		8		9		7		8		7		3		7		5		7		16		8		4		10

		Markkinoinnin ammattilainen		15		16		14		7		15		18		15		13		19		16		7		18		19		15		3		16		-		13		19		24		15		18		13		16		35		18		11		15		17		9		20		21		13		15		14		16		13		14		17		13		17		18		18		24		11		5		15		21		26		14		11		15		20		13		25		17		10		47		9		14		15		14		15		16		14		16		14		16		16		16		14		11		9		18		11		17		14		26		25		11		16

		Tutkija, kouluttaja tai opettaja		5		5		5		4		4		10		3		9		12		3		5		3		17		3		-		8		25		7		2		5		4		6		4		7		5		7		3		5		4		9		2		4		6		5		7		4		4		6		4		6		6		7		2		2		7		4		-		4		2		3		4		9		13		4		7		3		4		-		9		-		8		6		3		5		1		6		3		1		5		4		4		6		3		6		-		5		1		3		2		1		3

		IR-ammattilainen		2		3		1		-		2		2		2		1		-		2		-		-		3		2		3		1		-		2		-		-		1		2		2		2		1		1		8		2		3		-		3		1		2		2		4		1		1		1		1		4		4		2		9		1		-		-		3		1		3		1		2		3		-		2		-		1		2		-		1		6		1		-		-		1		3		3		5		2		1		1		5		2		4		-		-		5		-		3		4		7		4

		HR-ammattilainen		2		2		2		2		2		3		2		3		-		1		3		-		8		1		3		4		-		2		1		3		2		2		3		3		1		2		-		2		1		-		2		2		2		2		1		2		2		1		2		4		1		3		2		1		3		2		-		-		5		2		2		4		7		1		4		1		2		-		1		4		1		2		2		3		1		3		2		1		1		5		1		3		1		3		2		2		-		-		-		1		1

		Muu		11		10		9		11		10		16		10		10		6		6		10		10		39		10		7		8		-		8		9		5		10		8		9		11		14		16		26		11		9		14		10		11		10		11		11		8		11		11		11		11		12		10		8		9		6		10		6		6		10		6		6		23		33		6		29		9		5		4		11		12		15		12		10		9		6		9		6		3		10		9		9		6		9		21		11		-		5		13		6		6		11

		

		Jos olet toiminut tai toimit useammalla kuin yhdellä edellä mainituista aloista, onko roolin vaihtaminen aiheuttanut ristiriitatilanteita?

		

		Kyllä		9		9		10		5		8		13		7		11		19		8		6		11		11		8		7		8		-		9		9		3		8		5		7		13		8		8		11		10		7		5		5		9		9		9		7		9		10		13		7		8		7		7		6		8		5		6		8		4		5		7		10		6		20		8		8		7		8		19		3		6		8		11		10		4		12		7		6		10		8		8		5		10		4		8		9		10		3		6		8		8		11

		Ei		50		52		43		45		49		53		50		46		38		48		48		39		70		49		41		49		50		45		52		66		50		62		52		56		55		53		66		47		58		61		51		50		49		48		63		31		48		49		49		55		66		56		51		53		49		47		65		54		58		45		44		55		60		47		60		52		46		34		46		47		52		51		49		51		45		49		48		50		51		51		56		46		38		48		46		55		55		48		57		59		57

		En osaa sanoa		10		9		12		9		10		9		10		13		19		11		10		7		11		10		14		11		50		9		7		5		10		4		12		10		16		11		11		12		5		11		8		14		10		11		5		14		13		10		11		7		7		9		15		9		8		10		9		3		8		14		10		14		7		9		16		9		9		28		15		4		12		8		11		13		9		8		11		11		6		12		9		12		10		14		11		5		4		16		4		3		4

		En ole toiminut kuin yhdellä alalla		31		30		36		42		33		25		33		30		25		33		36		42		8		33		38		32		-		37		31		26		32		28		28		21		21		28		13		32		30		23		37		27		32		32		25		47		30		29		33		30		20		28		28		30		38		37		18		38		29		33		36		25		13		36		15		32		37		19		36		43		27		29		30		32		34		36		35		29		36		29		29		31		47		30		35		31		38		29		32		30		29

		

		Minkä ammattikunnan eettisiin sääntöihin peilaat ensisijaisesti toimintaasi pulmatilanteissa?

		

		Viestintä		79		80		79		86		81		71		81		81		62		82		83		85		62		80		90		81		100		82		77		63		80		80		78		71		71		77		79		78		83		84		78		74		81		80		71		78		78		83		81		79		83		69		82		79		83		84		83		84		89		78		82		74		53		83		73		81		83		66		86		87		72		79		77		80		82		87		84		79		80		82		80		82		87		76		74		88		85		81		89		82		78

		Journalismi		11		11		12		9		10		17		10		11		6		11		9		4		12		11		7		9		-		11		13		18		14		12		13		20		10		14		-		12		9		9		12		12		11		11		17		11		10		9		11		14		10		16		6		8		11		10		14		9		8		11		12		7		13		11		3		9		13		6		9		5		12		14		10		10		12		7		9		11		13		11		9		9		10		7		22		2		11		19		6		10		15

		Markkinointi ja mainonta		7		6		7		1		7		7		7		5		19		7		5		10		11		7		3		8		-		6		9		13		4		6		4		5		14		7		8		7		7		5		9		10		6		7		7		10		9		5		6		4		6		9		9		12		4		2		3		7		2		9		5		11		13		5		16		8		3		26		5		5		12		6		10		7		3		4		4		8		6		4		6		8		1		11		2		10		3		-		4		8		4

		Muu		3		3		2		4		2		5		2		3		12		1		3		1		14		2		-		2		-		2		2		5		2		3		4		4		5		3		13		3		1		2		1		4		3		3		5		1		4		2		2		4		2		6		2		2		2		3		-		-		2		1		1		8		20		1		8		2		1		2		-		3		4		1		3		3		3		2		2		1		1		3		4		1		1		5		2		-		1		-		2		-		2

		

		Miten olet pyrkinyt ratkaisemaan mahdollisia eettisiä ristiriitoja?

		

		Pohtimalla itse		39		39		42		36		37		52		36		40		25		36		34		44		50		36		34		40		25		44		36		21		38		38		32		46		40		38		39		40		38		33		30		33		42		38		55		47		31		43		45		32		40		30		36		40		38		30		43		36		42		37		34		36		47		37		33		39		31		49		35		42		33		38		40		37		33		37		34		39		37		38		36		28		40		38		35		45		36		42		40		42		34

		Keskustelemalla kollegan/kollegojen kanssa		72		74		69		76		73		68		72		74		75		73		69		77		72		74		72		68		100		75		67		71		73		69		70		72		69		73		71		70		75		81		62		69		74		72		69		70		75		70		77		71		73		63		76		67		74		76		75		65		84		61		76		71		80		73		66		73		75		60		72		70		64		70		68		70		76		74		81		65		71		71		70		84		81		64		61		69		76		74		81		66		75

		Keskustelemalla esimiehen kanssa		50		49		48		51		53		31		53		54		44		55		50		46		50		52		62		56		25		47		53		50		48		54		50		54		51		53		53		51		48		39		54		46		50		50		49		50		52		50		51		51		44		45		53		48		56		53		48		53		52		54		57		47		33		53		56		49		61		49		46		45		50		55		52		54		54		54		53		51		53		61		56		48		60		47		41		48		47		65		51		58		47

		Ottamalla yhteyttä järjestööni, JSN:ään tai Viestinnän eettiseen neuvottelukuntaan		3		4		4		2		3		6		3		1		6		2		1		1		8		2		3		2		-		4		2		8		4		4		1		4		4		5		3		3		2		5		4		2		3		3		4		2		3		4		3		3		2		3		1		3		2		2		5		4		2		3		2		1		13		2		5		2		3		-		-		-		7		5		-		3		1		3		1		4		3		3		1		2		-		5		7		5		5		-		2		1		2

		En mitenkään		5		3		7		5		4		7		4		7		6		3		7		6		5		4		3		4		-		5		5		3		5		3		3		2		3		5		-		5		2		4		3		5		5		5		4		8		8		5		2		1		2		7		5		5		4		6		6		-		-		4		4		8		-		4		3		3		4		4		6		8		3		3		4		5		2		3		6		2		3		2		7		4		4		5		-		7		-		-		-		10		1

		

		Onko mielestäsi ongelmallista, jos sama ihminen tuottaa sekä sisältöjä journalistiselle medialle että toimii viestinnän ja/tai markkinoinnin tehtävissä?

		

		Kyllä		8		7		10		7		8		12		8		5		6		8		6		8		12		8		3		7		-		10		4		11		8		8		6		12		4		9		18		9		5		7		8		7		9		8		13		8		9		10		6		7		9		11		8		10		6		8		8		6		11		4		8		7		33		7		10		8		8		6		7		3		8		2		11		8		12		9		4		5		7		11		10		6		7		7		7		-		8		13		9		7		10

		Ei		42		45		37		43		43		40		44		36		50		44		43		38		39		42		48		44		75		38		53		37		41		50		46		41		49		43		37		40		52		47		48		48		40		43		42		32		40		41		44		49		45		48		49		47		38		43		49		62		45		47		39		38		33		44		37		45		41		49		43		43		43		45		38		46		42		42		45		46		53		38		40		41		43		40		63		50		49		48		45		48		49

		Osittain		41		40		43		45		41		43		40		49		25		42		39		46		38		41		34		42		25		46		37		45		44		36		34		40		39		39		34		42		36		44		32		36		44		41		43		54		43		40		39		37		41		32		34		37		49		42		35		31		42		42		43		40		33		41		42		42		43		34		39		38		42		43		42		38		37		41		42		46		32		44		40		45		44		37		28		43		42		35		43		34		38

		En osaa sanoa		8		8		9		5		8		6		8		9		19		7		12		7		11		8		14		8		-		6		6		8		7		6		13		7		8		8		11		9		7		2		12		9		7		9		2		5		8		10		11		7		5		9		10		7		8		7		8		1		2		7		10		15		-		8		11		6		8		11		11		17		8		10		9		8		9		8		9		4		9		7		9		8		6		15		2		7		1		3		2		11		3





ProComin jäsenkysymykset

						Viestinnän ammattilaiset 2017 / Syyskuu 2017

						Jäsenyys						Rooli työelämässä				Työsuhde						Päätoimisesti								Toimipaikan sijainti								Viestinnän koulutus																				Ammattiliitto/työttömyyskassa						Peruskoulutus						Sukupuoli				Ikäryhmä														Työnantaja								Asema viestintäyksikössä														Tekee viestintätehtäviä				Raportoi										Henkilökunnan määrä organisaatiossa														Henkilökunnan määrä viestintäyksikössä														Viestintäbudjetti henkilöstökuluineen												Johtava viestijä

				Kaikki		ProCom ry		Viesti ry		JAT		Palkan- saaja		Muu yht.		Vaki- tuinen		Määrä- aikainen		Muu yht.		Viest./mark./ IR- yksikössä		Viest.teht. osana muuta org.		Palkan- saajana		Muu yht.		PK- seutu		Muu Uusimaa		Muu Suomi		Ulko- mailla		Pääaine yliop./ korkeak.		Pääaine AMK		Pääaine opisto		Sivuaine korkeak./ avoin yo		Viest. johtamisen koulutusohj.		Tiedottaja -tutkinto		Journal./ media-al. oppilait.		Markki- nointi oppilait.		Muu		Ei viestinnän koul.		Ammatti- liitto		Vain työttömyys -kassa		Ei kuulu		Peruskoulu /YO /opisto		AMK		Yl. korkeak./ jatkotutk.		Nainen		Mies		Alle 31 vuotta		31-35 vuotta		36-40 vuotta		41-45 vuotta		46-50 vuotta		51-55 vuotta		55+ vuotta		Pörssi- yhtiö		Muu yksit. yritys		Kunta /kunnan liikel.		Valtio /valtion liikel.		Esimies/ pääll. /ei_alaisia		Pääll. /1-3 alaista		Pääll. /4+ alaista		Vastaa yksin viest.		Esimiehen alainen		Ei toimi viest. yks.		Johtaa koko organisaat.		Päätoimi- sesti		Oman toimen ohella yht.		Ylim- mälle johdolle		Viestintä -johdolle		Markki- nointi- johdolle		Omalle subst. esimiehelle		Muu yht.		1-9 hlöä		10-29 hlöä		30-99 hlöä		100-499 hlöä		500-999 hlöä		1000- 3000 hlöä		Yli 3000 hlöä		1 hlö		2-3 hlöä		4-5 hlöä		6-9 hlöä		10-19 hlöä		Yli 19 hlöä		Ei yhtään		Alle 100.000€		100.000- 200.000€		200.001- 500.000€		500.001- 1.000.000€		Yli 1.000.000€		Ei osaa sanoa		On johtava viestijä

		Kaikki		1177		764		559		137		996		181		840		140		16		651		194		71		64		697		29		250		4		456		127		38		365		200		203		179		243		214		38		894		226		57		93		248		836		1075		100		169		166		220		209		167		126		120		170		248		160		165		65		89		62		138		397		159		15		857		73		327		371		47		94		77		120		96		136		193		102		116		159		107		197		142		139		145		68		110		46		42		74		31		53		71		157

				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%

		

		

		ProCom ry:n jäsen		764		764		205		46		656		108		575		73		8		463		85		55		45		521		19		105		3		287		81		23		224		157		148		112		172		138		24		497		214		53		64		153		547		703		61		84		76		158		158		130		83		75		151		190		54		96		48		75		51		79		249		89		10		569		44		228		248		31		47		49		71		58		85		127		69		83		107		71		139		97		97		93		44		50		34		36		64		27		43		56		128

		

		Valitse kolme asiaa, joita toivoisit ProComissa kehitettävän, jotta järjestö palvelisi viestintäalaa ja/tai sinua jäsenenä paremmin.

		

		Jäsenhintaiset koulutukset		23		23		23		17		24		19		24		21		25		27		16		20		11		24		21		23		-		18		26		13		24		26		28		26		20		25		25		23		24		23		25		24		22		23		23		15		20		22		26		22		23		33		21		21		28		27		29		17		27		16		29		19		10		25		18		24		23		35		30		22		14		21		29		24		28		28		21		20		23		27		31		25		25		8		29		19		25		33		23		27		25

		Maksuttomat jäsentapahtumat ja jaostoiminta		56		56		61		63		56		54		55		62		50		56		59		65		47		59		58		43		33		57		57		52		62		51		57		53		52		54		54		56		55		53		50		57		56		56		48		58		62		59		54		55		53		47		51		64		54		46		65		55		47		56		58		47		50		56		66		56		58		58		55		53		54		62		52		59		54		58		50		58		62		49		52		56		48		56		59		47		53		37		49		59		46

		Etäosallistumismahdollisuudet (tapahtumien streamaus)		40		40		43		46		41		35		41		40		62		40		52		35		36		35		74		64		67		38		41		39		37		43		44		38		44		41		25		40		41		40		47		44		38		41		31		35		46		37		40		47		42		33		44		38		56		44		35		47		24		52		41		42		50		41		43		40		42		39		47		33		34		40		41		42		42		41		48		46		45		35		36		44		34		52		47		53		39		41		26		34		28

		Alan ajankohtaisen tiedon ja tutkimuksen jakaminen		51		51		44		50		51		53		52		47		25		55		38		49		47		54		47		43		33		54		46		48		48		56		51		52		58		55		46		51		54		51		41		52		53		52		44		36		45		52		55		58		51		56		54		51		50		54		52		59		57		48		51		46		40		52		41		53		53		61		43		43		56		50		58		48		55		41		54		52		55		45		51		61		55		36		65		53		53		59		63		73		61

		Valmiit dokumenttipohjat ja -ohjeet (esim. viestintä- tai kriisiviestintäsuunnitelmapohja, some-ohjeistus jne.)		29		29		32		22		29		28		29		27		38		29		39		16		18		27		53		32		33		28		33		22		31		24		23		30		26		22		38		31		26		23		25		33		28		30		18		35		24		32		35		28		22		15		25		28		30		22		35		29		22		44		27		28		20		29		39		32		27		29		23		33		30		29		36		31		30		23		29		42		29		34		23		19		32		42		26		28		39		26		14		29		27

		Mentorointimahdollisuudet		21		21		24		17		20		27		20		26		12		19		21		31		24		21		16		18		67		24		30		26		21		17		16		17		16		22		21		22		17		30		16		25		21		20		33		36		25		29		20		15		11		11		22		23		15		18		17		23		25		22		16		21		10		20		25		21		17		19		17		31		23		16		16		18		16		22		22		20		15		28		19		16		16		26		12		22		17		11		21		14		20

		Rekrytointipalvelut (työnantajalle/työnhakijalle)		21		21		19		13		22		19		21		27		-		22		18		22		31		23		16		18		-		24		14		22		23		20		21		20		22		20		25		22		22		11		17		14		24		21		25		21		18		23		21		22		29		15		26		21		17		25		17		16		24		20		22		27		40		22		11		16		23		26		32		24		18		26		19		19		16		29		25		14		20		23		30		19		32		10		9		25		16		22		35		21		24

		Arviot ja katsaukset (esim. vuosikertomukset, sidosryhmäjulkaisut)		2		2		2		-		2		4		2		1		-		2		-		2		4		2		5		2		-		2		-		-		1		4		1		1		-		1		8		2		2		4		2		1		2		2		3		4		-		1		1		3		2		4		3		1		4		2		-		4		2		-		2		-		10		2		-		1		2		3		-		-		4		-		1		1		1		2		2		-		3		1		2		3		-		-		-		3		5		-		2		2		4

		Printtijulkaisut (ProComma Academic / BlogTalk)		1		1		1		-		1		1		1		1		-		1		-		2		2		1		-		3		-		1		4		-		0		3		1		1		-		1		-		1		1		2		2		2		1		1		3		-		1		1		1		-		1		5		1		1		-		1		2		-		2		-		2		1		-		1		-		1		1		3		-		2		-		2		2		1		-		2		1		-		1		1		1		1		-		2		3		3		2		4		-		-		2

		Digikanavat (somekanavat ja Viestijät.fi)		7		7		5		4		7		8		7		5		12		6		5		9		7		6		-		10		-		4		6		22		8		6		10		8		6		11		4		7		6		8		11		7		6		6		11		4		8		6		4		6		10		15		5		4		6		14		-		5		10		4		8		6		10		6		11		5		8		-		6		8		10		7		8		4		7		1		8		4		6		4		9		4		14		8		6		6		3		11		7		2		7

		Tutkimukset		18		18		15		17		18		20		18		18		12		18		12		15		29		18		5		17		33		21		19		13		16		21		13		21		17		20		21		18		17		23		11		16		19		17		31		23		17		13		16		17		23		24		20		14		17		17		17		19		27		10		16		22		30		17		11		18		18		13		13		14		23		16		14		18		17		20		17		10		14		23		14		25		14		24		18		17		19		22		33		12		30

		Yhteiskunnalliset kannanotot ja ProComin näkyminen julkisuudessa		12		12		12		17		11		19		11		14		-		10		13		11		18		12		-		7		33		13		7		9		17		13		15		11		12		13		8		11		12		21		16		9		13		12		15		15		16		11		11		8		12		17		9		13		13		10		8		15		12		10		9		15		20		11		11		11		12		3		6		12		13		10		9		13		16		11		7		10		12		10		15		10		7		12		15		8		17		15		9		7		12

		ProComin mobiilijäsenkorttiedut ja alennukset		5		5		6		7		6		2		7		1		-		5		7		5		13		7		-		3		-		6		7		13		4		3		7		10		5		3		8		6		5		4		9		6		5		5		5		6		8		5		4		4		7		5		8		5		4		8		6		1		6		4		8		8		-		5		9		4		6		3		9		4		8		7		2		6		6		8		5		1		5		8		5		6		7		10		-		-		5		7		7		4		3

		Muu		2		2		2		7		2		4		2		4		12		2		5		2		2		2		-		4		-		1		-		4		3		2		3		3		5		4		4		2		3		2		5		1		3		2		3		1		3		2		3		3		2		4		1		3		-		3		6		1		2		3		1		3		10		2		5		4		1		3		-		2		1		3		5		2		4		1		1		6		3		1		2		-		2		4		3		3		2		-		2		-		2

		

		Mikä on syysi kuulua ProComiin?

		

		Verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa		27		27		26		43		28		26		28		27		12		29		22		25		29		28		32		27		-		29		25		48		32		29		20		22		24		28		29		25		30		40		25		20		30		27		31		23		32		25		27		33		33		17		30		24		39		28		33		33		41		24		23		27		50		28		18		33		23		26		26		27		28		29		26		28		29		28		27		31		27		23		29		34		25		24		38		33		38		37		40		27		38

		Viestintäalan ajankohtaisen tiedon saaminen		42		42		41		28		43		38		43		41		62		42		35		47		51		40		47		52		33		41		43		35		42		47		50		54		53		42		21		42		45		30		53		47		39		43		34		39		36		41		46		38		42		53		44		45		41		44		40		43		33		49		43		43		20		42		45		41		45		45		38		33		37		34		36		43		52		47		43		51		45		40		40		32		50		42		38		47		41		33		33		41		34

		Alan kehityksen ja arvostuksen tukeminen		7		7		8		7		7		11		7		5		12		6		8		7		7		7		-		5		-		11		6		9		5		6		7		4		2		7		12		7		7		15		9		7		7		6		21		8		7		6		9		5		6		11		9		6		4		5		6		8		16		5		6		4		-		7		7		7		7		3		4		8		14		9		4		6		3		5		9		3		6		8		4		15		2		6		9		3		5		15		19		7		9

		Ammatillinen kehittyminen esim. koulutuksissa ja tapahtumissa		20		20		22		22		20		21		20		22		-		21		31		11		7		21		21		15		33		18		25		9		19		17		22		20		18		19		33		23		15		13		12		24		20		21		7		24		20		26		16		22		18		15		17		20		17		21		19		16		8		20		26		20		30		20		20		16		24		23		21		33		18		26		29		20		14		19		20		15		21		26		23		18		18		26		15		14		17		15		9		23		14

		Sitoutuminen ProComin jäsenenä viestinnän eettisiin ohjeisiin		1		1		-		-		0		2		0		1		-		-		1		2		-		0		-		-		-		0		1		-		0		-		-		-		-		1		-		0		0		2		-		1		1		1		-		1		1		1		-		-		-		1		-		1		-		-		-		-		-		1		-		-		-		0		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		1		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1

		En osaa sanoa		2		2		2		-		2		2		2		3		12		1		2		7		7		2		-		1		33		2		-		-		2		1		1		-		2		3		4		3		2		-		-		2		3		2		7		5		5		1		2		2		1		3		1		4		-		2		2		-		2		-		2		6		-		2		9		2		1		3		11		-		3		2		5		2		-		1		1		-		1		3		4		-		5		2		-		3		-		-		-		2		3

		

		Entä toiseksi tärkein syy kuulua Procomiin?

		

		Verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa		23		23		26		13		23		29		23		19		-		22		26		22		31		21		37		27		67		28		26		22		21		25		17		21		22		24		12		24		20		28		12		24		25		23		25		15		22		33		22		22		19		23		24		26		15		24		29		24		24		22		20		26		30		22		20		22		22		35		13		24		21		22		28		25		25		18		19		30		24		20		21		20		20		24		24		25		33		22		23		20		23

		Viestintäalan ajankohtaisen tiedon saaminen		27		27		24		39		29		21		28		32		25		29		33		25		16		30		21		25		-		25		38		30		25		27		30		23		24		30		42		27		30		25		31		31		26		28		20		32		25		24		27		34		27		23		24		29		33		31		21		28		33		29		32		22		20		29		27		29		30		32		28		27		32		36		26		30		25		30		25		24		25		32		29		40		23		26		24		19		23		48		26		30		30

		Alan kehityksen ja arvostuksen tukeminen		12		12		13		13		12		14		13		8		-		12		8		20		13		12		11		12		-		14		6		13		11		11		13		15		12		11		17		11		12		23		19		10		12		11		21		19		12		8		9		12		14		17		16		12		13		12		10		11		10		10		10		16		20		12		7		14		11		10		11		12		7		9		9		9		19		11		15		13		11		12		12		5		20		8		15		19		8		7		12		9		12

		Ammatillinen kehittyminen esim. koulutuksissa ja tapahtumissa		32		32		32		30		33		31		32		38		62		35		29		22		29		33		32		30		-		30		28		35		39		34		37		39		38		31		12		33		34		23		36		33		32		33		25		27		33		32		39		28		34		32		34		28		33		29		38		35		24		38		36		28		30		33		34		30		36		19		36		35		37		29		31		32		32		39		36		34		37		32		34		29		32		38		35		31		34		22		33		39		28

		Sitoutuminen ProComin jäsenenä viestinnän eettisiin ohjeisiin		1		1		0		2		1		2		1		-		-		0		-		-		4		0		-		2		-		1		-		-		1		1		1		-		1		-		4		1		0		2		-		1		1		1		3		1		1		1		-		-		4		-		1		-		4		-		-		1		2		1		-		1		-		0		2		1		-		-		-		-		-		2		-		1		-		1		1		-		1		-		-		1		-		2		-		-		2		-		2		-		2

		En osaa sanoa		1		1		2		2		1		2		1		-		-		1		1		4		-		1		-		3		-		1		1		-		1		1		1		2		1		1		8		1		1		-		2		-		2		1		-		-		1		1		1		2		1		3		1		1		2		1		-		1		6		-		0		1		-		1		-		3		-		-		2		2		-		-		1		1		-		-		4		-		1		1		-		4		-		-		3		3		-		-		5		-		2

		

		Entä kolmanneksi tärkein syy kuulua Procomiin?

		

		Verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa		32		32		33		30		32		34		31		34		38		33		35		24		22		33		26		27		-		29		35		22		33		32		41		37		35		27		38		33		31		26		36		38		30		33		28		39		25		30		34		33		30		35		30		28		28		29		27		28		20		42		37		29		20		32		43		28		35		29		34		41		35		36		28		31		26		36		35		30		30		39		33		27		34		38		21		28		20		33		19		41		24

		Viestintäalan ajankohtaisen tiedon saaminen		18		18		20		24		17		28		17		15		-		18		19		9		18		17		11		17		33		22		16		22		18		15		14		19		11		17		25		19		15		28		6		16		21		19		16		8		21		26		19		15		22		12		19		16		15		17		25		20		18		11		16		20		40		17		9		15		16		19		15		33		14		22		25		13		16		16		20		15		21		16		19		16		14		18		21		22		19		19		26		25		17

		Alan kehityksen ja arvostuksen tukeminen		13		13		13		7		13		12		13		14		25		13		13		16		9		13		11		14		-		15		12		13		10		18		9		12		17		12		8		13		15		9		12		15		13		13		11		15		11		13		12		18		11		11		13		15		22		11		12		16		16		11		13		11		10		14		7		16		13		6		17		8		17		9		9		14		14		18		10		14		14		10		12		17		14		12		21		14		27		19		9		11		18

		Ammatillinen kehittyminen esim. koulutuksissa ja tapahtumissa		26		26		25		33		28		17		29		25		-		28		26		27		36		27		37		30		33		27		32		39		28		30		26		24		27		32		17		25		28		28		34		24		26		26		26		23		32		25		27		25		27		27		28		30		26		35		31		29		35		29		26		26		10		27		27		30		28		39		19		14		25		28		26		31		35		28		23		35		29		26		27		28		25		22		29		31		33		30		33		14		26

		Sitoutuminen ProComin jäsenenä viestinnän eettisiin ohjeisiin		4		4		3		-		4		3		3		8		12		4		4		7		4		3		16		5		-		4		2		-		5		3		4		4		5		4		-		4		5		2		3		5		4		4		7		7		3		3		3		3		4		7		5		4		6		3		2		4		4		6		3		6		-		4		5		5		4		3		-		2		4		2		5		5		6		-		5		4		3		2		2		5		7		8		3		-		2		-		9		4		7

		En osaa sanoa		2		2		0		4		2		3		2		1		12		2		-		5		4		2		-		3		-		1		1		4		2		1		3		3		3		4		-		2		2		6		6		1		2		2		5		2		3		1		3		2		5		4		3		3		2		1		-		1		-		-		3		1		20		2		-		2		3		-		2		-		1		2		1		2		3		1		3		1		1		2		3		2		2		-		3		-		-		-		-		4		3

		

		Neljänneksi tärkein syy kuulua Procomiin?

		

		Verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa		9		9		6		4		10		6		10		10		12		10		8		11		9		10		5		10		-		8		11		4		8		10		12		12		10		11		12		9		11		2		14		12		8		9		10		10		11		9		9		7		12		9		10		12		13		9		6		11		8		6		12		10		-		10		9		8		12		6		15		6		11		9		7		7		12		14		10		4		12		10		8		11		14		12		12		8		5		7		14		7		9

		Viestintäalan ajankohtaisen tiedon saaminen		7		7		9		4		7		5		7		8		-		7		9		5		7		7		16		4		-		8		2		9		10		9		3		1		5		5		-		7		5		9		6		3		8		6		13		11		11		5		6		8		5		3		8		4		9		5		12		9		8		10		5		7		-		8		5		10		6		-		4		6		13		2		7		9		6		5		7		8		7		7		6		8		2		12		12		8		17		-		9		2		9

		Alan kehityksen ja arvostuksen tukeminen		49		49		50		50		50		44		50		53		25		52		54		35		47		51		47		51		67		46		64		48		57		45		52		54		52		47		42		50		50		42		38		51		50		51		26		44		57		59		55		43		46		32		46		52		43		53		54		51		41		61		53		47		40		50		50		46		54		65		43		61		44		55		58		57		48		52		48		58		55		58		51		42		48		48		44		47		53		59		30		61		40

		Ammatillinen kehittyminen esim. koulutuksissa ja tapahtumissa		12		12		13		11		11		18		12		5		25		11		8		22		11		11		5		12		-		17		9		13		7		11		10		10		10		9		21		10		15		25		11		12		12		11		26		12		7		11		13		17		11		15		15		13		15		6		6		11		20		10		8		13		30		12		9		15		8		13		6		16		13		12		7		8		14		8		13		11		6		10		10		17		11		10		9		17		9		30		16		20		19

		Sitoutuminen ProComin jäsenenä viestinnän eettisiin ohjeisiin		13		13		16		20		13		16		13		15		12		13		14		7		11		12		16		14		-		14		10		17		10		18		14		20		14		17		8		15		10		13		19		16		12		14		10		15		4		11		11		15		16		24		14		9		11		19		17		15		16		10		14		11		10		13		16		13		15		10		13		8		15		17		11		12		14		14		12		15		13		7		16		12		16		16		18		11		16		4		26		2		16

		En osaa sanoa		3		3		1		4		2		6		2		4		-		2		2		4		4		2		11		2		-		4		1		4		2		3		3		-		3		4		4		2		4		4		5		3		3		3		3		1		3		3		1		4		4		8		3		3		6		3		2		1		-		3		3		3		-		2		2		2		2		3		4		-		-		2		4		2		3		4		3		1		4		1		1		4		2		-		-		3		-		-		-		4		1

		

		Viimeiseksi tärkeimmäksi syyksi jäi:

		

		Verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa		3		3		3		4		3		2		3		5		12		3		5		4		-		3		-		4		-		3		1		-		3		2		5		7		5		4		-		3		3		2		5		3		3		3		-		6		4		1		2		1		4		8		2		3		2		4		2		1		-		6		4		-		-		4		-		3		4		-		2		-		1		2		4		4		7		1		2		6		4		3		3		2		2		-		3		-		5		-		-		-		1

		Viestintäalan ajankohtaisen tiedon saaminen		1		1		2		-		1		1		1		-		-		1		-		2		-		1		-		-		-		1		-		4		0		1		1		-		2		1		-		1		1		2		2		2		1		1		3		4		-		2		-		-		-		1		3		-		-		-		-		-		2		-		1		1		-		1		5		1		1		-		-		2		-		2		-		-		-		1		3		-		-		-		1		2		5		-		-		-		-		-		5		-		2

		Alan kehityksen ja arvostuksen tukeminen		11		11		11		17		11		11		10		12		12		11		12		5		13		10		26		12		-		9		7		13		11		15		11		12		8		14		12		12		8		6		14		13		10		11		11		7		4		9		9		14		14		17		11		8		11		12		12		13		14		10		9		12		10		10		18		12		10		10		9		8		14		14		11		10		12		10		9		10		10		5		12		11		11		24		9		8		8		-		28		5		14

		Ammatillinen kehittyminen esim. koulutuksissa ja tapahtumissa		4		4		2		-		3		6		3		4		-		3		1		4		7		3		-		5		-		4		5		-		2		4		1		4		3		3		-		3		3		8		2		4		4		3		5		6		1		4		3		3		5		4		3		2		6		5		4		5		6		3		2		3		-		3		-		3		3		3		2		-		4		3		1		3		1		4		4		4		4		1		2		3		5		2		9		3		6		4		5		-		7

		Sitoutuminen ProComin jäsenenä viestinnän eettisiin ohjeisiin		73		73		74		67		74		67		75		70		50		76		76		65		64		76		63		70		67		75		83		74		76		72		73		71		73		67		71		72		75		74		66		73		74		74		66		69		79		80		79		73		66		52		74		77		72		71		77		76		71		78		75		72		70		75		66		73		75		81		68		88		76		74		74		76		74		78		72		77		76		84		73		71		68		72		74		81		81		96		58		86		67

		En osaa sanoa		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		

		Mitä ProComin kanavista seuraat?

		

		ProComin uutiskirje		95		95		91		98		95		90		95		93		100		96		96		89		93		95		100		95		100		95		90		96		96		95		97		96		96		96		92		94		96		91		94		92		95		94		98		93		92		93		93		97		99		96		93		94		98		97		98		97		92		95		97		94		90		95		95		95		96		97		96		94		96		97		98		95		97		94		95		97		96		97		94		92		98		98		100		94		94		96		100		96		94

		Facebook		39		39		48		33		38		47		37		48		12		36		45		51		36		36		42		48		33		39		44		43		44		41		38		41		40		41		21		41		35		42		31		45		38		39		36		50		47		45		38		33		33		27		38		45		39		28		38		32		43		38		35		40		30		38		32		36		35		48		45		57		38		31		29		45		46		34		31		42		37		40		35		29		41		34		26		33		38		41		33		30		30

		Linkedin-yrityssivu		18		18		21		13		18		22		18		21		-		17		14		27		22		18		11		17		33		20		20		26		19		25		23		17		21		25		21		19		17		17		11		18		20		19		15		18		24		17		17		15		23		21		19		21		13		20		15		13		29		13		16		21		10		18		16		16		17		26		15		31		17		10		12		18		25		13		21		18		19		14		21		19		14		8		12		14		14		30		23		20		19

		Twitter		39		39		49		48		39		36		37		55		38		38		42		44		33		39		32		41		-		40		49		26		40		39		34		36		38		38		58		40		36		40		30		35		41		39		34		38		43		51		39		32		35		24		26		45		31		49		44		47		47		30		38		35		30		40		36		45		37		32		34		37		39		47		33		42		43		43		28		38		42		36		45		35		32		42		38		44		48		48		51		34		39

		Instagram		11		11		15		13		10		15		10		10		12		9		9		20		7		10		5		10		-		14		17		9		7		10		8		12		14		15		4		12		8		11		6		13		11		11		11		24		12		15		6		6		10		4		9		14		7		8		12		8		4		9		10		10		10		10		14		9		12		3		11		12		18		7		5		9		10		10		7		11		7		12		13		6		2		10		12		8		14		7		7		9		5

		Jaosten ryhmät (Linkedin/Facebook)		35		35		38		33		35		32		36		34		12		35		25		51		44		36		26		35		-		31		42		43		38		39		36		48		40		36		21		36		33		34		28		41		34		36		25		26		29		46		41		31		39		17		35		41		28		32		31		27		41		37		35		34		20		36		36		33		34		39		34		47		30		41		32		35		30		35		35		39		33		37		39		33		23		24		26		33		39		37		30		32		39

		Procom.fi		51		51		49		61		49		57		49		51		38		52		47		38		47		50		68		47		33		52		48		57		51		59		54		55		56		50		33		51		51		47		56		52		50		50		52		48		36		50		51		55		59		53		46		46		57		57		50		49		51		46		55		48		10		49		52		46		54		35		53		51		44		48		48		46		55		55		55		42		53		60		52		41		57		46		59		31		55		59		37		54		46

		Viestijät.fi		40		40		46		50		39		48		38		48		12		36		47		47		42		36		42		50		67		40		49		43		44		46		45		48		45		44		29		41		37		47		44		42		39		40		44		44		39		39		45		39		40		29		28		41		52		53		27		44		43		35		37		42		20		39		43		39		38		35		45		43		34		34		33		43		46		41		34		32		41		44		34		35		32		46		38		33		36		26		37		36		29

		ProComma Academic		18		18		18		22		17		22		16		22		25		14		15		31		31		16		11		19		33		23		14		17		16		21		16		20		19		20		12		17		15		30		6		12		20		16		31		21		18		19		16		13		22		16		16		21		11		18		17		11		16		13		14		27		10		16		18		16		14		19		15		18		18		21		7		13		20		16		18		13		14		18		14		13		20		22		18		14		9		30		14		14		15

		BlogTalk		8		8		6		7		9		7		8		14		12		6		15		13		18		9		5		7		-		8		16		9		7		10		7		13		13		12		4		8		10		6		6		12		8		8		11		10		7		9		9		6		7		11		7		11		4		3		6		4		8		16		5		16		-		8		18		10		5		3		6		14		15		10		5		8		12		5		6		13		7		4		7		8		7		18		12		3		8		7		2		9		7

		Mobiiliapplikaatio		2		2		2		4		2		2		2		3		-		2		-		2		7		2		5		1		-		2		1		-		1		2		2		3		3		3		4		2		1		-		5		2		1		2		3		2		-		1		2		2		4		3		1		3		2		-		-		4		2		-		2		3		-		2		5		2		1		-		2		-		3		2		4		2		-		2		-		1		3		2		2		1		-		2		-		3		3		-		-		2		2

		En mitään näistä		1		1		0		-		1		-		1		-		-		1		-		4		2		1		-		-		-		0		1		-		1		-		-		-		-		1		4		1		0		2		-		1		1		1		-		-		3		1		1		-		-		-		1		2		-		-		-		-		2		1		1		-		-		1		-		1		1		-		-		-		1		-		1		-		-		1		1		-		1		-		2		1		-		-		-		-		-		-		-		-		2

		

		Kiinnostaisiko sinua osallistua maksullisiin webinaareihin?

		

		Kyllä		17		17		16		26		18		11		18		25		25		19		19		11		18		15		21		32		33		16		12		26		20		24		18		12		17		15		21		15		23		15		12		12		20		18		15		6		16		23		19		22		19		8		22		13		28		25		27		27		22		10		19		16		10		19		9		20		20		13		19		8		21		19		14		17		17		27		20		14		22		21		16		19		20		18		26		28		28		33		21		25		17

		En		25		25		25		26		23		31		24		22		25		22		18		36		36		26		16		13		67		24		26		22		25		22		20		21		22		22		38		26		24		13		19		23		26		24		30		39		25		23		22		25		16		25		22		24		31		20		17		19		27		20		24		20		40		23		25		21		22		26		30		22		23		29		25		20		16		23		22		17		23		20		21		28		30		20		26		11		19		7		14		30		23

		Ehkä		58		58		60		48		58		57		59		53		50		59		64		53		47		59		63		54		-		60		62		52		55		54		62		67		61		62		42		59		52		72		69		65		55		58		56		55		59		54		59		53		65		67		56		63		41		55		56		55		51		70		57		64		50		58		66		59		58		61		51		69		56		52		61		63		67		51		58		69		55		60		63		53		50		62		47		61		53		59		65		45		59
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