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rahoihin ja (2) projektiapurahoihin sekä yhteisöil-
le myönnettäviin (3) toiminta-avustuksiin ja (4) 
erityisavustuksiin. Näiden neljän tukimuodon li-
säksi jaettaisiin erikseen nykyiseen tapaan kirjas-
to- ja näyttöapurahoja, elokuvataiteen laatutukea 
ja näytelmäkirjallisuuden kantaesitystukea. Sa-
massa yhteydessä tulisi keskustoimikunnan ehdo-
tuksen mukaan muuttaa kohdeapurahoina nykyi-
sin jaettava määräraha jaettavaksi taiteilija-apura-
hoina. Ehdotus on hyväksytty valtion budjettiesi-
tykseen ja toteutetaan vuoden 2009 alusta alkaen.

u u s i e n ta i t e e n a l o j e n t u k i  k a s v u s s a

Taidetoimikuntien myöntämän tuen jakautumi-
sessa eri taiteenalojen välillä ei ole  toimikuntalai-
toksen historian aikana tapahtunut suuria muu-
toksia, mikäli tarkastellaan nykyistä tukea vertaa-
malla sitä aiemmin jaettuun vastaavaan tukeen 
kiinnittämättä huomiota siihen, minkä tahon 
päätettävänä tuo tuki on aiemmin ollut. Näin tar-
kastellen kirjallisuus ja kuvataide ovat olleet suu-
rimpia tuensaajia. Vuonna 2006 kirjailijoille jaet-
tiin 21 % ja kuvataiteilijoille 19 % taidetoimikun-
tien tuesta. Vuonna 1971 vastaavista tukimuo-
doista jaettiin kirjailijoille 33 % ja kuvataiteilijoille 
19 %. Kirjallisuus on siis menettänyt suhteellista 
osuuttaan tuensaajana, vaikka se on edelleen tuen  
määrässä mitaten suurin yksittäinen taiteenala. 
Tämä selittyy muun muassa sillä, että kirjailijoi-
den ja kääntäjien kirjastoapurahojen määräraha 
leikkaantui voimakkaasti 1990-luvun laman jälki-
mainingeissa, minkä jälkeen se on jäänyt pysyvästi 
aiempaa alhaisemmalle tasolle. 

Määrärahojen kehitys heijastelee edellä kuvat-
tua projektitukien suhteellisen merkityksen kas-
vua. Vakiintumattomat taiteenalat, kuten media-
taide ja sirkustaide, jotka eivät edusta mitään  
perinteistä taiteenalaa ja joiden tuki on suurelta 
osin projektitukien varassa, ovat kasvattaneet pro-
jektitukien kasvun myötä suhteellista osuuttaan  
jaetusta tuesta. Myös näitä hieman vakiintuneem-
mat uudet taiteenalat, esimerkiksi valokuvataide 
ja tanssitaide, ovat kasvattaneet suhteellista tuki-
osuuttaan, mikä sekin on pitkälti projektitukien 
vaikutusta. Kaiken kaikkiaan vakiintumattomien 
ja vasta hiljan vakiintuneiden alojen osuus taide-
toimikuntien jakamasta tuesta on kuitenkin vaa-
timaton.

Mikäli kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapu-
rahoja ja niiden määrässä 1990-luvulla tapahtu-
neen notkahduksen vaikutuksia jakosuhteisiin ei 
oteta huomioon, koko tuen jakosuhteissa tapah-
tuneet muutokset noudattelevat erittäin tarkasti 
valtion taiteilija-apurahojen jakosuhteissa tapah-
tuneita muutoksia. Näin on tapahtunut riippu-
matta siitä, kuinka suuri suhteellinen osuus taitei-
lija-apurahoilla on koko tuesta kulloinkin ollut. 
Taiteilija-apurahojen jakosuhteet luotiin 1960-lu-
vun lopulla heijastelemaan eri taiteenalojen taitei-
lijakunnan, erityisesti eri alojen vapaiden taiteili-
joiden, suhteellista määrää. Onko taiteilijakunta 
edelleen jakaantunut taiteenaloille samassa suh-
teessa kuin 1960-luvun lopulla? Vai onko käynyt 
niin, että eri taiteenalojen saaman tuen suhteelli-
nen osuus ei enää heijastele niin paljoa taiteilijoi-
den, erityisesti vapaiden taiteilijoiden, jakaantu-
mista eri taiteenaloille? (pr)

 

Vuoden 2006 osalta kuviossa  
on esitetty kaikkien  
taidetoimikuntien ja apuraha- 
lautakuntien jaettavissa olleiden  
määrärahojen jakaantuminen. 

Vuoden 1971 osalta kuviossa  
on esitetty vuonna 2006  
taidetoimikuntien ja apuraha- 
lautakuntien jaettavissa olleiden  
määrärahatyyppien jakaantuminen  
kiinnittämättä huomiota siihen,  
mikä toimielin on vuonna 1971  
päättänyt kyseisten määrärahojen  
jakamisesta. 
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Markku Aulanko on Suomen herra Sirkus. 
Hän on sirkustaiteen vaikuttaja, järjestömies, opet-
taja, tietokirjailija, puolestapuhuja ja aloitteenteki-
jä vuosikymmenien ajalta. Hänellä on myös mitta-
va sirkusesineiden ja -kirjallisuuden kokoelma. Li-
säksi Aulanko on Taiteen keskustoimikunnan sir-
kustaidejaoston jäsen.

Ensimmäinen käynti sirkuksessa 1950-luvun 
alussa Hämeenlinnassa on jäänyt lähtemättömäs-
ti Aulangon (s. 1947) mieleen. ”Siellä olivat elävinä 
kaikki ne eläimet, joista olin lukenut Tarzaneista. 
Oudon värisiä ihmisiä, sirkusteltta ja jonotus; kaik-
ki oli uutta. Eläinten, pölyn ja hattaran tuoksu oli 
elämys, jota mutustelin kauan.”

Muutettuaan Helsinkiin oppikouluun renko-
laispoika alkoi harrastaa taikatemppuja. Sittemmin 
atk-suunnittelijana työskennellyt Aulanko pääsi 
vuonna 1970 Linnanmäen Kolibri-teatterin juon-
tajaksi. Siellä hän tutustui taikuri Solmu Mäkelään, 
joka johdatti innokkaan kuulijansa syvemmälle sir-
kuksen maailmaan tuttavuuksiensa ja sirkuskirjas-
tonsa kautta.

Sirkuksella on Suomessa pitkä perinne. Ensim-
mäinen sirkusseurue saapui Suomeen vuonna 1802, 
ja Helsingin ensimmäinen sirkusrakennus pysty-

S i r k u k S e n  ta i k a  e i  h a i h d u

tettiin Erottajalle vuonna 1869. Historiastaan huo-
limatta sirkus on mielletty rahvaanomaiseksi viih-
teeksi, jota tukemisen sijasta rasitettiin huviverolla 
aina vuoden 1980 loppuun asti.

Sirkuksen uusi nousu alkoi vuonna 1973, kun 
lääkäri Claes Cedercreutz perusti Haminan tei-
nisirkuksen, jossa opetettiin nuorille alan taitoja. 
Sirkus Finlandia aloitti kiertämisensä 1976, ja kier-
täminen jatkuu edelleen: vuonna 2008 Sirkus Fin-
landia esiintyi 126 paikkakunnalla.

Sirkus oli ensimmäistä kertaa mukana Nuorison 
taidetapahtumassa vuonna 1982, Aulanko kertoo. 
”Sen jälkeen kuntien nuorisotoimet alkoivat perus-
taa sirkuskerhoja, ja kävin itsekin niissä puhumassa.” 
Sirkus- ja Varieteetaiteen ystävät ry perustettiin 1983 
alan kattojärjestöksi, ja Aulanko toimi sen sihteerinä.

Iso askel eteenpäin oli sirkuskoulutuksen aloit-
taminen. Sirkus liitettiin taiteen perusopetukseen 
1992. Turun ammattikorkeakoulussa käynnistyi en-
simmäinen 3,5 vuoden sirkuskoulutus 1995. ”Kou-
lutimme sirkusilmaisun ohjaajia, jotta osaaminen 
siirtyisi eteenpäin”, Turussa lehtorina toiminut Au-
lanko sanoo. Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdes-
sa voi nykyään suorittaa kolmivuotisen sirkusartis-
tin tutkinnon.

m a r k k u  a u l a n ko

Markku Aulanko

S I S Ä L LY S L U E T T E L O

A L k U S A n AT  

 9  Tuhansista ruplista kymmeniin  
  miljooniin euroihin

Ä Ä n I Ä  TA I d E h A L L I n n O n  

S I S Ä LT Ä

 12 Hannu Saha 
  40-vuotiaat taidetoimikunnat 
  kohti uusia haasteita

 28 Suomalainen taiteilijapolitiikka 1968–2008

 40 Taiteen edistämisen ja autonomian  
  välinen jännite

 42 Aarne Laurila  
  Toiminnan ensiaskeleita ottamassa

 47 Tuulikki Karjalainen  
  Hyvä hallinto on kaunista

 52 Doris Laine-Almi  
  Jos asiaansa uskoo, sitä pitää ajaa

 57 Risto Ruohonen  
  Hallinnon hienosäätöä tekemässä

TA I T E E n  k Ä S I T T E E n  

L A A j E n E m I n E n

 64  Reijo Kela  
  Jos antaa itselleen tilan,  
  siinä saa hiukan heilua

 69 15-vuotiset taiteilija-apurahat

 70 Markku Aulanko  
  Sirkuksen taika ei haihdu

 74 Tomi Purovaara – Nykysirkus etsii uusia  
  ilmaisun muotoja

 76 Tuomo-Juhani Vuorenmaa  
  Ilman takariviä ei ole eturiviä

 81 Eija-Liisa Ahtila  
  Tarinan ja havainnon jäljillä

 86 Marko Turunen  
  Kosmisen kameran heittolaukauksia

 91 Kansainvälinen sarjakuva

 92 Taiteen käsitteen laajeneminen

 100 Valtion taiteilijatuki taiteilijan  
  määrittelijänä

taiteilijoiden taiteen harjoittamisen edellytysten turvaaminen

 taiteilijoiden toimeentulo omalla työllään (työllisyys)       

  julkisen sektorin roolin väheneminen

  julkisen ja yksityisen rahoituksen tasapaino      

  valtion ja kuntien yhteistyö / jaettu vastuu kulttuurilaitoksista

   taiteen soveltava käyttö    

   luova hyvinvointiyhteiskunta

kulttuuridemokratia

   kulttuuridiversiteetti   

kulttuurin demokratisointi

  taide kansalaisen perusoikeutena

   kulttuuriset perusoikeudet

kansainvälinen kulttuurivaihto

   kulttuuriviennin edistäminen

Va lt i o n  ta i d e p o l i i t t i s i a  aVa i n k ä s i t t e i t ä  1 9 7 0 – 2 0 0 0 - l u V u i l l a

1970-luku       1980-luku             1990-luku                  2000-luku

kirjat



tiina.paju@kolumbus.fi  0400 708152

kirjat

M
a
k
i
n
g
 
S
e
n
s
e
 
o
f
 
A
r
t
s
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 
R
e
s
e
a
r
c
h
,
 
C
a
s
e
s
 
a
n
d
 
P
r
a
c
t
i
c
e
s

Making Sense
  of Arts  

Management

JOHANSSON,T.&  LUONILA,M.(EDS.)

RESEARCH,  CASES AND PRACTICES
20 years of Arts Management education in Finland

S I B E L I U S  A C A D E M Y  P U B L I C A T I O N S  1 1

M
a
k
i
n
g
 
S
e
n
s
e
 
o
f
 
A
r
t
s
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
.
 
R
e
s
e
a
r
c
h
,
 
C
a
s
e
s
 
a
n
d
 
P
r
a
c
t
i
c
e
s

SIBELIUS ACADEM
Y PUBLICATIONS 11

ISBN 978-952- 329-085- 3 (hard copy)
ISBN 978-952- 329-086- 0 (PDF)
ISSN 0359-2308.



tiina.paju@kolumbus.fi  0400 708152

Suomen  
Journalisti- 
liitto:
Mustaa valkoisella 
freelance- 
journalistin opas

2007

➤  H E I K K I  J O K I N E N      

F R E E L A N C E - J O U R N A L I S T I N  O P A S

mustaa 
valkoisella

➤      

➤  Mitkä ne minun tekijänoikeuteni olivatkaan?
➤  Kuinka ja millä hinnalla saan journalistisen työni kaupaksi?
➤  Onko minun otettava yrittäjäeläke?
➤  Perustaisinko toiminimen tai osakeyhtiön?
➤  Hyväksyykö verottaja matkakuluni?
➤  Miten teen hyvän apurahahakemuksen?
➤  Paljonko maksetaan radio- ja tv-työstä?

Tämä opas käsittelee näitä ja monia muitakin freelance-journalistin 
eteen käytännön työssä tulevia kysymyksiä. Opi perusasiat, murehdi 
vähemmän!

F R E E L A N C E - J O U R N A L I S T I N  O P A S
mustaa valkoisella

ISBN 978-952-9741-06-9

HEIKKI JOKIN
EN

     m
u

sta
a

 v
a

lk
oisella

   FREELAN
CE-JOURN

ALISTIN
 OPAS

S U O M E N  J O U R N A L I S T I L I I T T O  R Y

 

4

 

5

  

Sisältö
Villeille linnuille 7

01.  Mistä free-työssä on kyse? 8
 Valmiita ratkaisuja ei ole
 Freelancereiden joukko kasvaa

02.  Sinulla on tekijänoikeus   14
 Perusasia: teos 
 Kauppatavara: taloudelliset oikeudet
 Tiedä mitä myyt
  ➤  oikeuksien myynnin tapoja
 Luovuttamattomat moraaliset oikeudet
 Sitaatti on sallittu

03.  Lehdistön toimitus- ja myyntiehtosopimus  24
 Palkkion perusteet
 Jos homma ei sujukaan
 Luovutettavat tekijänoikeudet
 Työn korjaaminen sallitaan
 Kilpailevan toiminnan kielto

04.  Lehtitalojen toimeksiantosopimukset  32
 Lehtien sopimusten pulmakohtia
 Muunkinlaisia sopimuksia on
 Ikäviä esimerkkejä
  ➤  kun tarjoat lehtijuttua

05.  Paljonko laskuttaa ja miksi?  42
 Laskutuksen logiikkaa
 Palkkio ei ole palkka
 Näin syntyy työn hinta
  ➤  jos palkkiota ei makseta
 Toimittajan tuntilaskutuksen suuruudesta
 Laajempi käyttö, isompi lasku
 Kirjoita lasku
 Free-työn ostajien kertomaa
  ➤  miten perustella palkkio?

06.  Apurahoja free-journalisteille  56
 Kopiosto valvoo valokopiointia
  ➤  apurahojen haun niksinurkka
 Tv-ohjelmatkin kirjataan
 Jokesin apurahat
 Säätiöitä ja muita jakajia

07.  Verokortilla vai osakeyhtiönä?  62
 Free-verokortti
 Ammatinharjoittaja ja toiminimi
 Osuuskunta
 Ay Ky
 Oy Ab

08.  Verojen maksun aika  68
 Kirjaa ammatin kulut
  ➤  työkorvaus? tekijänoikeuskorvaus?
 Poista poistot
 Muista matkakulut ja päivärahat
  ➤  päiväraha riippuu yritysmuodosta
 Arvioi arvonlisävero
  ➤  työn sisältö määrää arvonlisäveron

09.  Eläkeasiat kuntoon  76
 Työsuhde vai ei?
  ➤  olenko yrittäjä vai työsuhteessa?
 Milloin Yel-vakuutus on otettava? 
 Mitä kaikki tämä maksaa?
 Mitä Yel-vakuutus kattaa?
 Miksi ottaa eläkevakuutus?

10.  Työtä ulkomailla ja ulkomaille  84
 Eläkevakuutuksen kohtalo
 Minne maksaa verot?
 Nyt sitten olet maailmalla

11.  Työ radioon ja televisioon  90
 Yhtyneet-sopimus käytännössä
 Pulmiakin on
 Muita sähköisiä sopimuksia

12.  Suomen Journalistiliiton jäsenenä  96
 Suomen freelance-journalistit ry
 Freelance-ammattiosasto ry
 Free-yhdyshenkilöt
 Muita alan järjestöjä
  ➤    mitä suomen journalistiliiton  
  jäsenyys tarjoaa freelancerille?

13.  Elämää vuoristoradalla   106 
 – mitä olen oppinut?

Liitteet   111
 Freelancereiden oikeuksien peruskirja 111
 Freelancer-tehtävien toimitus- ja  
 myyntiehdot 112
 Laskumalli   116  
 Mallisopimukset toimeksiantoihin  121
 Esimerkkejä palkkioista 124
 Free-palkkiot ylessä ja mtv3:ssa 130

Hakemisto  135

54

PERUSTANA 
TEKIJÄN- 

OIKEUS

MISTÄ  
HANKKIA  

RAHAA?

PYKÄLIÄ  
JA VIRAN- 

OMAISIA

TYÖ  
SÄHKÖISESSÄ  

MEDIASSA

LIITTO JA 
 YHDISTYKSET

KOKEMUKSIA 
 ELÄVÄSTÄ  
ELÄMÄSTÄ

 

14

 

15

02. Sinulla on 
tekijänoikeus

Freelance-journalistin todellinen ammatti 
on tekijänoikeuksien myynti. Niistä huo-
lehtiminen ja kohtuullisella kauppahin-
nalla sekä -ehdoilla myyminen on freen 
elannon ehto. Luova työ on journalismin 
tärkein tuotannontekijä; ilman sitä yksi-
kään mediatalo ei menesty.
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Arkisessa elämässä free-työn hinta ja 
ostoehdot ovat niitä harvoja mediata-
lojen kustannuksia, joihin ne pystyvät 
suoraan ja tarvittaessa nopeastikin vai-
kuttamaan. Paperi maksaa sen minkä 
maksaa, sähkön kilpailuttamisella ei 
paljoa säästä ja työsuhteisten journa-
listien palkat sekä muut työn ehdot on 
pääpiirteissään sovittu työehtosopi-
muksessa. 

Siksi freen saama tekijänoikeuksien 
hinta ja niiden myynnin ehdot vaihtele-
vat hyvin suuresti. Tässä todellisuudes-
sa tekijänoikeuksien perusasian tunte-
mus on enemmän kuin tarpeen, ilman 
sitä ei ole aina helppo pitää puoliaan. 
Tekijänoikeuden perusteiden tuntemi-
nen auttaa myös noudattamaan muiden 
tekijänoikeuksia – en itse voisi kuvitella 
vaativani muita kunnioittamaan omia 
tekijänoikeuksiani ja samalla rikkoa 
riemukkaasti muiden oikeuksia.

Perusasia: teos. Yksikään valo-
kuva, kuvitus, reportaasi tai sarjakuva 
ei synny ilman sitä, että joku tai jotkut 
ihmiset sen tekevät. He miettivät mi-
ten haluavat sanottavansa sanoa, mihin 
muotoon sen pukea. Tätä kutsutaan luo-
vaksi työksi, ja sen tulosta teokseksi. 

Luovan työn tekijän oikeus oman 
työnsä tuloksiin on yhtä luonnollinen 
asia kuin muidenkin työtään tekevien 
ihmisten. Tätä oikeutta kutsutaan ni-
mellä tekijänoikeus.

Se antaa teoksen tekijälle oikeuden 
määrätä teoksensa käytöstä, kuten sen 
levittämisestä ja esittämisestä, muun-
telusta ja osittaisestakin kopioinnista. 
Tärkeä osa tätä käyttöä on oman työn 
tulosten myyminen. Valokuvaaja antaa 
kustantajalle oikeuden painaa työnsä 
tuloksen kirjana ja myydä sitä lukevalle 
ja katsovalle kansalle. Tästä kustantamo 
maksaa hänelle sovitun korvauksen.
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Lehtijuttua toimitukselle tarjo-
tessaan freelancerin on järkevää 
kaupata ensin ideansa. Valmii-
ta juttuja ei kannata lähetellä 
paitsi aivan poikkeustapauk-
sissa. Avokauppa ei ole alan 
tapa. Tietysti valmiin työnkin 
on oltava sovitun mukainen ja 
ostajan on se hyväksyttävä.

Juttuidean tulee jo sitä tar-
jottaessa olla valmiiksi mietit-
ty: näkökulma, tyyli, haasta-
teltavat, kainalot. Ei kannata 
rynnätä kirjoittamaan oitis 
viestiä kun idea on mieleen 
juolahtanut, pohdi se ensin 

rauhassa loppuun asti. Kaikkein 
oleellisinta on osata perustel-
la ostajalle, miksi juuri tämä 
juttu sopisi juuri tähän lehteen. 
Ideassa tulee olla koukku, johon 
ostaja ei voi olla tarttumatta. 

Freen tärkeintä ammattitai-
toa on muokata ideansa tiettyyn 
julkaisuun sopivaksi. Ostaja 
tekee koko lehteä, ja ne ovat 
nykyään melko tarkkaan omaan 
konseptiinsa perustuvia. Raken-
ne ja kirjoitustyyli ovat usein 
vakiintuneita, ja siksi freen on 
tajuttava ainakin lehden linjan 
ja tyylin perusteet jo ennen yh-

teydenottoa.
Ostajat sanovat 

lähes yhdestä suusta 
maksavansa laadusta. 
Se tarkoittaa kahta 
asiaa: jutun sovittujen 
teknisten puitteiden 
(pituus, aikataulu, 
kieli) pitämisestä 
kunniassa ja työn so-
vittamisesta juuri täl-
le tilaajalle. Lehtien 
eroista johtuen laatu 
merkitsee eri lehdissä 
osin eri asioita, mutta 
kaikki lehdet taatusti 
odottavat saavansa oi-
keakielisen ja tarkis-
tetun jutun sovitussa 
ajassa.

Jutusta sovittaessa tulee myös 
haarukoida tekstin pituus mah-
dollisimman tarkasti sekä kirjata 
aikataulu. Mikäli työhön sisältyy 
erityisiä kuluja, niiden maksa-
jasta ja summasta on sovittava 
etukäteen. 

Luovutettavien tekijänoike-
uksien laajuus on myös sovittava, 
ellei sitten noudateta Journa-
listiliiton ja työnantajaliiton 
free-työn toimitus- ja myyntieh-
tosopimuksen pykäliä. Ne ovat 
voimassa, ellei muuta sovita. So-
pimuksen kiemuroita on avattu 
tämä oppaan luvussa kolme.

Rahasta on puhuttava jo ensi 
kontaktissa. Freelancerin on 
kyettävä kertomaan, paljonko 
työaikaa työhön menee, ja mikä 
on palkkiotoive. Jos ostajan ja 
myyjän palkkiotasot ovat eri 
planeetoilta, lienee ajanhukkaa 
haarukoida juttuakaan kovin 
tarkkaan.

Varsinkin isojen lehtien osta-
jat saavat paljon tarjouksia. Epä-
määräisimmät niistä eivät selviy-
dy edes jatkoharkintaan, joten 
maksaa vaivan valmistella ensim-
mäinen yhteydenotto huolella.

Ostajan kanssa on myös täy-
sin turha alkaa kinastella, jos 
hän ideasi kuultuaan sanoo ei. 
Hän tietää lehden tarpeet ja sen 
hetken tilanteen paremmin kuin 
freelancer. Itse tapaan toisinaan 

vastata, että te teette lehteä ja 
minä juttuja. Lupaan siis tarjota 
ideoitani uudemmankin kerran.

Yksin työskentelevä kirjoittaja 
saattaa unohtaa suunnitelmis-
saan jutun kuvituksen, ostajalle 
se taas on mitä oleellisinta. Va-
raudu vastaamaan kysymykseen 
valokuvista tai muusta kuvituk-
sesta, meille vai teille? Moni free-
kirjoittaja työskentelee tutun 
free-kuvaajan kanssa, häntä voi 
ehdottaa, jollei lehdellä ole vakio-
kuvaajia.

Asioista voi sopia puhelimes-
sa tai sähköpostilla, eri ostajat 
suosivat kokemukseni mukaan 
eri tapoja. Olkoon sopimisen tapa 
mikä tahansa, ideasi hyväksymi-
sen jälkeen on aina syytä lähettää 
ostajalle vahvistus sähköpostissa 
siitä, mitä on sovittu. Lyhyesti ja 
napakasti, asiat listaten.

Ammattitaito työn tarjoami-
sessa heijastuu ostajan luotta-
muksena freen ammattitaitoon 
muutoinkin. Silla taas on vaiku-
tusta työn hinnan asettumiseen 
ammattilaisen tasolle.

Kun tarjoat lehtijuttua

vittamisesta juuri täl-

Rahasta on puhuttava jo ensi kontaktissa.

kirjat
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Eikä tässä ole 
vielä kaikki
 

Kaikkia freelancerin työhön liittyviä asioita ei kä-
sitellä tässä oppaassa. Sosiaaliturvaa on selvitetty 
yksityiskohtaisesti ja selkeästi julkaisussa Keikka-

työläisen sosiaaliturvaopas (päivitetty 2014). Free-sopi-
muksen ABC aukaisee lisää yksityiskohtia free-työn toi-
mitusehdoista. Journalistiliiton jäsenet saavat molempia 
julkaisuja maksutta liiton toimistosta ja ne ovat ladatta-
vissa pdf-muodossa SFJ:n ja SJL:n verkkosivuilta.

Journalistiikan sisällöllisiä oppeja ei tässä julkaisus-
sa jaeta, aiheesta on saatavilla useita kirjoja ja oppaita. 
Myöskään journalistin etiikkaan ei tässä paneuduta. Sii-
tä löytää perusteellista tietoa Julkisen sanan neuvoston 
verkkosivuilta www.jsn.fi. Sivuilla ovat lisäksi freelance-
reille tärkeät Journalistin ohjeet.

ryhtyneitä ja siinä viihtyviä. Journalisti-
liiton freelancereiden työmarkkinatutki-
muksessa vuonna 2013 peräti 67 prosent-
tia vastanneista kertoi haluavansa jatkaa 
free-toimittajana. Vain 21 prosenttia vas-
tasi mieluummin työskentelevänsä työ-
suhteisena journalistina kuin vapaana.

Halukkaimpia vakituisiin työsuhteisiin 
olivat Yhtyneet-sopimuksen puitteissa 
työskentelevät radio- ja tv-freelancerit, 
joista 32 prosenttia ottaisi mieluummin 

työpaikan kuin jatkaisi freenä. Iän, asuin-
paikan ja työuran pituuden erot vaikut-
tivat hyvin vähän halukkuuteen toimia 
freenä, luvut olivat lähellä toisiaan. 

Sen sijaan toimeksiantajien määrä vai-
kutti selvästi. Yli kymmenelle toimeksi-
antajalle työskentelevistä 94 prosenttia 
kertoi työskentelevänsä mieluiten free-
lancerina. Vain yhdelle tilaajlle työtä te-
kevistä näin vastasi 47 prosenttia.

Journalismin ja medioiden muutok-
set näkyvät ensimmäisenä free-kentällä. 
Työn vähyys tai runsaus tuntuu heti, sa-
moin palkkiotason vaihtelu. Työn ulkois-
taminen lisää free-työtä, mutta mediata-
lojen irtisanomiset kilpailua siitä.

Kehitys vie samaan aikaan eri suuntiin. 
Free-työn kysynnän kasvun puolesta pu-
huvat median lisääntynyt volyymi, uudet 
viestintävälineet ja yhä erikoistuneem-
man journalismin kysyntä.

Yhä tavallisempaa on se, että free itse 
ideoi, kehittää, markkinoi ja jopa tuottaa 
oman työnsä. Tämä on jo osin käytän-
tö audiovisuaalisella alalla, mutta leviää 
lehdistönkin puolelle. Perinteinen lehti-
aineistojen myynti hankaloituu ja moni 
free keskittyy oman ideansa kehittämi-
seen ja tuottamiseen. Se voi olla vaikka 
jonkin erikoisalan verkkojulkaisu tai lehti, 
sopiville tilaajille räätälöity uutispalvelu 
tai jokin muu luova idea. Neuvokkaal-
le freelle löytyy yhä useammin oma tila, 
jossa toimia.

Toiseen suuntaan taas painavat me-
dian keskittyminen ja kansainvälistymi-
nen, kiihtyvä saman aineiston kierrätys 
ja freelancereiden tekijänoikeuksien kah-
miminen. Media-ammattien kiehtovuus 

Pähkinän-
kuori
- Freelancer elää 
vapaudessa ja  
vapaudesta.  
Nauti siitä!
- Freelancerin  
turva on heikko.  
Varaudu siihen ja 
elä sen tosiasian 
kanssa
- Tee työstäsi  
itsesi näköistä, 
valmiita ratkaisuja 
ei ole
- Freelancerien 
käyttö mediassa  
lisääntyy

tuottaa pyrkyä alalle, ja se lisää halvan tai 
ilmaistyön määrää.

Paljon puhuttu kansalaisjournalismi 
nostaa yleistyessään amatöörien osuutta 
median sisällössä hyvin halvalla hinnal-
la. Valtavat digitaaliset kuvapankit ja ver-
kosta saatavat jopa ilmaiset kuvat vaikut-
tavat yleistyessään rajusti valokuvaajien 
toimeentuloon.

Media tarvitsee jatkossakin freelance-
reita, se on varma, ja ilmeisesti nykyistä 
enemmän. Mutta sen ennustettavuus mil-
laisia, millä ehdoilla ja millä hinnalla, on 
jo vaikeampi kysymys. Todennäköisesti 
ammatin jo ennestään suuri sisäinen ha-
jonta eri toimintatapojen, journalismin 
sisältöjen ja tulotason suhteen jatkaa kir-
javoitumistaan.

LIITTEET 

Freelancer-journalistit ovat kas-
vava ja korvaamaton ryhmä me-
dia-alalla. Tämä peruskirja on 
tärkeä väline Euroopan journalis-
tiliitolle, sen kansallisisille jäsen-
järjestöille sekä Kansainväliselle 
journalistiliitolle freelancereiden 
juridisen, sosiaalisen ja ammatilli-
sen tilanteen parantamiseksi.

3.  Jokaisella freelancerilla on 
oikeus kirjalliseen sopimukseen. 
Jokaisella freelancerilla on oikeus 
reiluun kohteluun neuvottelujen 
osapuolena.

4.  Jokaisella freelancerilla on 
oikeus tekijänoikeuksiinsa. Jokai-
sella freelancerilla on oltava pe-
ruuttamattomat moraaliset tekijän-
oikeudet. Freelancereilla on oltava 
oikeus kollektiivisiin neuvottelui-
hin tekijänoikeuksistaan.

5.  Jokaisella freelancerilla on 
oikeus valita itselleen soveltu-
vin muoto työnsä järjestämiseen. 
Journalistin, joka on taloudellisesti 
toimeksiantajastaan riippuvainen 
ja johon toimeksiantaja perusteet-
tomasti soveltaa free-työn ehtoja, 
on saatava asianmukaiset lakisää-
teiset edut ja oikeudet.

6.  Jokaisella freelancerilla tulee 
olla vastaava oikeus tasavertaiseen 
sosiaaliseen turvaan kuin työnte-
kijöillä

• sairausajan korvauksissa

• eläkkeissä

• työttömyyskorvauksessa

• äitiys-, isyys- ja vanhempainva-
paassa

Sosiaaliturva voidaan järjestää eri  
tavoin kansallisista olosuhteista riip-
puen.

7.  Jokaisella freelancerilla on oikeus 
tulla kohdelluksi tasavertaisesti sekä 
saada kohtuullinen palkkio ja olla siten 
heikentämättä työsuhteisten journalis-
tien asemaa halpatyövoiman tarjoaja-
na. Kun freelancer lähetetään vaaral-
liseen työtehtävään, hänen on saatava 
sama koulutus, vakuutukset ja turva-
järjestely kuin työsuhteiset journalistit 
saisivat samassa tilanteessa.

Hyväksytty Euroopan journalistilii-
ton vuosikokouksessa Bledissä Slove-
niassa 6-9. huhtikuuta 2006.

1.  Jokaisella freelancerilla on oi-
keus järjestäytyä ammattiliittoon 
sekä yhteisesti pyrkiä paranta-
maan freelancereiden ja muiden 
journalistien asemaa. Freelance-
reilla ja heidän ammattiliitoillaan 
on oltava oikeus edistää solidaari-
suutta sekä freelancereiden kes-
ken että freelancereiden ja työsuh-
teisten journalistien välillä. Siihen 
kuuluvat palkkiosuositukset sekä 
kollektiiviset työehtoneuvottelut.

2.  Jokaisella freelancer-journalis-
tilla tulee olla yhtäläiset ammatil-
liset oikeudet kuin työsuhteisella 
journalistilla etsiä tietoa, suojella 
lähteitään ja puolustaa eettisiä 
normeja.

Freelancereiden  
oikeuksien peruskirja
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Muotoile lasku omiin tarpeisiisi.  
Apuna voit käyttää alla olevaa mallia. 

LASKU-
MALLI

LASKU n:o ___/_____  Laskun päivämäärä ___/__/___ Viite

Tekijä

Sotu/Y-tunnus Kaupparek.nro

Osoite

puh faksi

sähköpostiosoite

ennakonperintärekisteröity                       kyllä        ei

pankki/konttori: tilinumero: 

Toimeksiantaja

Laskutettava työ (työnimi)

Toimituspäivä ___/__/___

A. MYYNTI ILMAN ARVONLISÄVEROA ALV 0 % (ALVL 45 §) (esimerkiksi lehtijutut)

palkkio   € €

kulut erittelyn/tositteiden mukaan   € €

arvonlisäveroton myynti yhteensä   € €

B. ARVONLISÄVEROLLINEN MYYNTI (esim. valokuvat, taitto, koulutus tai muut palvelut)

palkkio   €

palkkion ALV 24%   €  €

arvonlisäverollinen palkkio yhteensä   €

kulut erittelyn/tositteiden mukaan  €

kulujen ALV 24%   € €

C. LASKUN LOPPUSUMMA  

(arvonlisäverollinen ja -veroton myynti yhteensä

 
€

Tekijänoikeuksien luovutuksen laajuus 

Tekijänoikeuspalkkiota vastaan toimeksiantaja saa aineiston * 

 ensi- ja kertajulkaisuoikeuden

 kertajulkaisuoikeuden

 jatkuvan käyttöoikeuden sovitussa lehdessä

 jatkuvan käyttöoikeuden toimeksiantajan tiedonvälitystoiminnassa 

 jatkuvan käyttöoikeuden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden  

tiedonvälitystoiminnassa 

 uudelleenkäyttöoikeuden eri korvauksesta, joka korvaus on                                      € €

 uudelleenkäyttöoikeuden verkkojulkaisussa, joka korvaus on                                   € €

 kaikki oikeudet 

 muu, mikä 

 käyttöoikeus koskee aikaa   ____/____/_______ -- ____/____/_______

Tekijä vastaa tämän toimeksiannon osalta itse YEL-eläketurvastaan.  

Laskun kohteena olevan toimeksiannon ehdot määräytyvät muutoin VKL-SJL 20.5.2005 

Freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtosopimuksen mukaisesti.

Kuvien ja piirrosten originaalit palautetaan tekijälle.

maksuehto 14 vrk, netto eräpäivä  ____/____/_______

viivästyskorko   _______ % huomautusaika 8 vrk

Allekirjoitus

Nimen selvennys

 

* Jollei tekijänoikeuksista ole tässä erikseen sovittu, ostajalla on VKL-SJL Freelancer tehtä-

vien toimitus- ja myyntiehtoja koskevan sopimuksen mukaisesti ensijulkaisuoikeus ja vapaa 

käyttöoikeus tiedonvälitystoiminnassaan mukaan lukien tietovarannon (kuva/teksti) käyttöön 

liittyvä edelleenluovuttaminen.

mistä freetyössä on kyse?
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Mediatalojen 
toimeksianto-
sopimukset

04. 

Tämä on tietysti oikein, mikäli so-
pimus on asiallinen. Se tarkoittaa 
freelancerin kannalta kohtuullisia 

ehtoja ja sitä, että vastuut ja velvoitteet ja-
kautuvat molemmille osapuolille. Kerralla 
sovitut työn puitteet säästävät monilta tul-
kintapulmilta jatkossa. Osa sopimuksista 
on tällaisia, mutta niitä käyttävät lähinnä 
pienet yhtiöt ja erikoislehdet. 

Yhtä tärkeää on se, että laajemmin 
luovutetuista tekijänoikeuksista saa ko-
rotetun korvauksen. Jos sinulle tarjotaan 
avustajasopimusta, niin lue se huolella, 
mieluummin pariin kertaan. 

Jos sopimus on sinusta outo, kohtuuton 
tai vain epäselvä, kysy neuvoa Journalis-
tiliitosta. Pääsääntö on harvinaisen selvä: 
älä koskaan allekirjoita mitään, mitä et 

Isoimmat mediatalot edellyttävät nykyään ainakin  
vakituisilta avustajiltaan erillisen avustajasopimuksen  
allekirjoittamista. Toisinaan tämä vaaditaan satunnaisesti 
taloon työtä tekeviltä.

ymmärrä tai et voi hyväksyä. Kun nimi on 
paperissa, on turha selittää, että en minä 
sitä oikeastaan hyväksynytkään.

Sama toimii toisinkin päin: lehtitalo-
jen edustajat ovat kovin hanakoita selit-
tämään, että vaikka sopimuksessa lukee 
näin, ei se oikeastaan sitä tarkoita. Se nyt 
vain on kirjattu tuolla tavalla. Tällaiset 
suulliset vakuuttelut eivät aja kirjoitetun 
sopimuksen ohitse.

Aivan liian usein nämä sopimukset 
ovat kuitenkin yksipuolista sanelua: free-
lancereilta pyritään viemään kaikki teki-
jänoikeudet ilman erillistä korvausta ja 
määrittelemään työn ehdot muutoinkin 
tiukoiksi. Valitettavan moni talo on ilmoit-
tanut, että sopimuksesta ei voi neuvotella 
ja ilman sitä ei töitä tipu.

8 

Mistä 
free-työssä  
on kyse?

Freelance-journalistin työ perustuu vapauteen. Free on  
vapaa tekemään työnsä haluamallaan tavalla: kotonaan  
tai erillisessä toimistossa, tiukasti virka-aikaan tai yhtä  
tiukasti sen ulkopuolella, useimmiten omista aiheistaan  
ja omalla tavallaan. 

01. 

Hän voi erikoistua haluamalleen 
alalle, jaksottaa töitään lastensa 
hoidon vaateiden mukaan tai mat-

kustaa keneltäkään kyselemättä tädin 
syntymäpäiville Kiirunaan. Freen ei tar-
vitse kärsiä syrjintää tai vinoilua työpai-
kalla. Vapaan journalistin työ on hienoa 
työtä, josta saa paljon iloa ja ainutlaatuisia 
kokemuksia. 

Työ on mielekästä, sillä rakennat sen 
itse. Voit olla uskollinen omille ihanteil-
lesi. Free-työ on monipuolista, yksikään 
pomo ei estä sinua etsimästä uusia alueita 
tai aiheita eikä kehittämästä osaamista-
si. Loma-ajat päätät itse. Voit tilanteen ja 
tahtosi mukaan kiristää tai hellittää työ-
tahtiasi, et ole ison koneen ratas. Vältyt 

kymmeniltä aikaa vieviltä työpaikan pa-
lavereilta eikä sinun tarvitse ähkyä ruuh-
kabussissa samaan aikaan kaikkien mui-
den kanssa.

Lyhyesti: vapaan journalistin työ on 
upeaa työtä. 

Samalla freelancer on kirjaimellises-
ti vapaa monista niistä työhön liittyvistä 
turvaverkoista, joita Suomeen on vuosien 
mittaan rakennettu. Vapauden valtakun-
nassa on varjojakin. Ansiosidonnainen 
työttömyysturva kuuluu useimmilla free-
lancereilla haaveiden osastoon, sairaus-
ajan turva on heikko ja pitkäkin avus-
tajasuhde tuttuun tiedotusvälineeseen 
saattaa loppua milloin vain.

9

mistä freetyössä on kyse?

kirjat

Suomen journalistiliitto: Vapauden valtakunnassa,  
freelance-journalistin opas 2014
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– Jotkut siellä eivät yhtään kestäneet 
joitain mun leffoja, ne eivät olleet tar-
peeksi kokeellisia. No, ei ne munkaan 
mielestä ole, normikamaa.

Tiina Erkintalo: Ääni ja musiik-
ki on monien teostesi keskeinen ele-
mentti, ja olet aina tehnyt tiivistä yh-
teistyötä muusikoiden kanssa. Viime 
aikoina musiikki on noussut usein te-
kemisesi lähtökohdaksi, ehkä jopa ku-
vaa tärkeämmäksi.

Seppo Renvall: Musiikki on tul-
lut elokuviini sen kautta, mikä on ollut 
nenän edessä. Olen tutustunut huip-
putekijöihin ja ihmetellyt, kun heitä 
ei kuule missään. Ajattelin, että jollen  
tallenna heidän soittamistaan, sitä ei 
tee kukaan, ja siksi siitä on tullut mul-
le tehtävä. Olen kyllä aina ollut sitä 
mieltä, ettei leffoissa pitäisi olla mu-
siikkia, se on äärimmäisen hankala 
kuvan kanssa…

TE: Äänisuunnittelija ja muusikko 
Aslak Christiansson on tehnyt musii-
kia elokuviisi jo toistakymmentä vuot-
ta. Miten Snadeja stooreja Stadista 
-musiikkivideoiden sarja syntyi?

SR: Aslakin kanssa työskentely on 
ollut helppoa, hän on aina oivaltanut 
minkälaista ääntä tai musiikkia eloku-
vaani tarvitaan, ja säveltänyt, soittanut 
ja miksannut sen nopeasti ja suveree-
nisti. Vuonna 2009 tuli mun vuoroni 
tehdä kuvaa Aslakin musiikkiin. Hän 
asuu maalla ja pitää kesäisin musiik-
kiklubia, johon kutsuu bändejä soitta-

maan. Klubin 5-vuotisjuhlien yhtey-
dessä hän tarvitsi kuuteen omaan bii-
siinsä kuvaa - kuvaback-upiksi klubil-
le niiksi illoiksi, kun ei ole live-bändiä 
saatavilla. Nämä videot syntyivät siis 
puhtaasti inhimillisestä tarpeesta! Ai-
kaa tekemiseen oli vain kaksi viikkoa, 
mistä syystä käytin jo olemassaolevaa 
omaa materiaalia, sekä aiemmin käyt-
tämätöntä että käyettyä, jota sitten kä-
sittelin, kerrostin ja editoin uudelleen.

Aslakin biisit sijoittuvat hänen ko-
tikulmilleen Kallioon, ja niissä on pal-
jon vanhaa slangia, jolla kuvataan ai-
koja, paikkoja ja tapoja. Niistä välittyy 
hienoja tunnelmia, ne ovat tavallaan 
dokumentteja Kalliosta. Mun mielestä-
ni musiikkikin voi olla dokumentaaris-
ta, ja se voi välittää tunnelmia ihan eri 
tavalla kuin kuva. Kolmeen videoon  
– Jos otat minut, Talkkari ja Resepti 
– valitsin kuvia pitkästä kokeellisesta 
elokuvastani  Film1999:stä juuri niis-
tä paikoista, joista biisissä kulloinkin 
kerrotaan. Handeliin taas on lajityy-
piltään kehno karaokevideo, jonka val-
vontakamerakuva on peräisin 1990-lu-
vun alun lamavuosilta. Taksikuskissa 
on aiemmin käyttämätöntä materiaa-
lia, jatkuvasti muuntuvaa ja elävää ka-
leidoskooppikuvaa. Se oli niin tehokas-
ta, että Aslakin klubilla kaksi paikallis-
ta maanviljelijää ryntäsi ulos näytök-
sestä pahoinvoinnin takia!

Näistä Aslakin stooreista mulle tu-
lee mieleen äitini Pirkon kertomat ta-
rinat Helsingistä sotien jälkeen, miten 
asunnotonta väkeä tungeksi kaikkial-

Kokeellisen valokuvan, elokuvan ja liikkuvan kuvan installaatioiden tekijä  

Seppo Renvall (50v.) on juuri palannut Napolista, jossa hän esitti  

Fix C Osuuskunnan elokuvia ja soitti omiaan Live Cinema -esityksissä  

paikallisten musiikin ja elokuvan avantgardistien kanssa.   

Vastaanotto oli lämmin, mutta kritiikkiäkin tuli.

S E P P O  R E N V A L L I N  A K U S T O A N T R O P O L O G I S I A  T U T K I M U K S I A

Tiina ErkinTalo

Kirjoittaja on 
Checkpoint  

Helsingin  
toiminnanjohtaja

la. Väkeä nukkui kerrostalojen rappu-
käytävissä ja pommisuojissa, ja keit- 
tiön pöytäkin saatettiin vuokrata yöksi 
asunnottomalle. Kerran äiti kellariko-
meron oven avatessaan löysi sen takaa 
naispariskunnan, joka yllätettynäkin 
säilytti arvokkuutensa todeten: ”Rahaa 
meillä ei ole, mutta rakkautta sitäkin 
enemmän.” 
TE: Olet viimeisen kymmenen vuo-

den aikana tehnyt paljon yhteistyötä 
rumpali Zape Leppäsen kanssa. Ker-
rotko tarkemmin yhteisistä projekteis-
tanne.
SR: Olen tuntenut Zapen lapsesta  
saakka, hän oli naimisissa sisareni 
kanssa. Ehdotin Zapelle, joka lauloi 
pienenä Cantores  Minores -kuoros-
sa, että hän esittäisi jonkin virren vi-
deosarjaani vääränlaisista musiikkivi-

deoista – virsistä, huonoista biiseistä 
jne. – ja tästä syntyi Virsivideot (2000). 
Teimme yhdessä myös musavideot Tä-
män kadun, Maanantaimarttyyri ja co-
verin Pink Floydin Julia’s Dreamista, 
josta Jouni Tommolan kääntämänä tu-
li Unia vain.

Olin jo nuorena ehdottanut Za-
pelle rumpusinfonian tekemistä, ja 
2000-luvun alussa vihdoin toteutimme 

sen. Ideana oli sinfonian musiikilli-
seen rakenteeseen perustuva sävellys, 
joka koostuisi pelkästään rummutuk-
sesta. Äänitimme parin vuoden aika-
na erilaisia rummutuksia eri ympäris-
töissä ja akustisia ääniä, kuten vanho-
ja patarumpuja Kansallisteatterin vin-
tillä, metron ja venäläisen junan ää-
niä, naulan vetäisyjä seinästä, vinku-
noita, vihdontaa… Äänitimme 5.1 sur-

VAARANA  
TAITEEN  
TEKEMINEN

Ota minut/ Snadeja 
stooreja stadista, ohj. 
Seppo Renvall, 2009
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K
yrön romaanin romania-
lainen päähenkilö Vatanes-
cu istuu saunassa suoma-
laisen Pykströmin kans- 
sa. Yhteistä kieltä ei ole.
  Pykström alkaa hoilata  

Kansainvälistä, isän setä kun oli ol-
lut Hennalan vankileirillä. Musiikki 
herättää molempien lapsuusmuistot 
eloon. Musiikki on sekä kollektiivista 
että intiimiä ja henkilökohtaista.

Sama pätee musiikkidokument-
teihin. Musiikkidokumentissa yhdis-
tyy musiikin emotionaalisuus ja do-
kumenttielokuvan kyky käsitellä so-
siaalisia todellisuutta, sen suhteita ja 
prosesseja. Siksi musiikkidokumen-

MISTÄ  
MUSIIKKI- 
DOKUMENTIT  
KERTOVAT?

”Musiikki  
 puhkaisee  

 suojauksen,  

 se työntyy  
 järjen läpi. ” 
 –Tuomas Kyrö:   

 Kerjäläinen ja  

 jänis (2012)

tit kiehtovat minuakin, niin katsojana 
kuin tekijänäkin. 

Musiikkidokumentit olivat ennen 
2000-lukua harvoja dokumenttielo-
kuvan lajityyppejä, jotka menestyi-
vät kaupallisesti myös elokuvateatte-
reissa. Maailmantähdestä, suositus-
ta bändistä tai muuten kiinnostavasta 
artistista tehdyt dokumentit saivat fa-
nit ja musiikkidiggarit liikkeelle. Elo-
kuvateatterin hyvä äänentoisto ja laa-
dukas kuva tarjosivat jo itsessään lois-
tavan mahdollisuuden musiikin koko-
naisvaltaiseen kokemiseen. Hyvä mu-
siikkiesitys oli usein itseisarvoista ja 
sellaisenaan riittävä syy lähteä teat-
teriin.

Suomessakin musiikkidokumen-
tit ovat päässeet hyvin valkokankail-
le. 1980-luvulla Kaurismäkien Saimaa- 
ilmiö ja 1990-luvulla Pekka Lehdon The 
Real McCoy täyttivät saleja. 2000-lu-
vun puolivälistä alkoi jonkinasteinen 
suomalaisten musiikkidokumenttien 
aalto. Elokuvateatterilevityksessä on 
ollut vuosina 2006–2012 kymmenen 
musiikkidokumenttia, vähintään yk-
si joka vuosi vuotta 2011 lukuun otta-
matta. Suurimmat menestyjät ovat ol-
leet Mika Kaurismäen Vesku, jos sitä 
nyt voi pitää musiikkidokumenttina 
(36  921 katsojaa), Inari Niemen Robin 
(28  346) ja J-P Passin ja Jukka Kärk-
käisen Kovasikajuttu (19  765). Vuonna 

2013 ensi-iltaan tulee useampikin mu-
siikkidokumentti.   

Musiikkidokumentti on selvästi  
genre-elokuvaa. Se on lajityyppi, jolla  
on oma yleisönsä ja myös omat tois-
tuvat rakenteensa. Musiikkidokumen-
tilla on myös alalajeja. Olemme näh-
neet paljon konserttitaltiointeja (esi-
merkiksi Martin Scorsesen Last Waltz 
ja Heikki Kossin Family Meeting), kier- 
tuekuvauksia (Alek Keshishianin In 
Bed with Madonna ja Kaurismäkien  
Saimaa-ilmiö), festivaalielokuvia (Micha-
el Wadleighin Woodstock ja Julian Temp-
len Glastonbury), taiteilijamuotokuvia 
elävistä muusikoista (Bob Dylan Pen-
nebakerin Don´t look back -elokuvassa ja 

Jorma Kääriäinen Ari Matikaisen Yhden 
tähden hotellissa) ja elokuvia kuolleis-
ta legendoista (Scorsesen George Harri-
son: Living in the Material World  ja Arto 
Halosen Magneettimies). 

Musiikkidokumentin tekijälle on 
aikamoinen haaste saada kokonaisuus  
pysymään koossa. Koossapitävä ele-
mentti voi olla fyysinen tila: festivaa-
lipaikka, konserttisali tai studio. Myös 
kiertueen vaiheet muodostavat usean 
elokuvan punaisen langan. Henkilö-
kuvissa rakenne on usein päähenki-
lön tai bändin elämänvaiheiden kro-
nologia. Joskus kerrotaan luomistyös-
tä, seurataan levyn tekemisen vaiheet 
alun sävellystyöstä treenien kautta 

Jouko  
AAltonen

Kirjoittaja on  
ohjaaja, tuottaja  
ja tutkija

Punk – Tauti joka ei 
tapa, ohj.  
Jouko Aaltonen,  
Illume Oy, 2008.  
Kuva Katja Nyman.
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valmistuneita tuotantoja 1/2013 

Valmistuneita  
tuotantoja

Tagikaks

Dokumenttielokuva 
Kesto 58 min

Kolja ja Sasha asuvat pienessä va-
laanpyytäjäyhteisössä Beringin sal-
men rannalla Siperiassa. Veljekset 
yrittävät löytää oman paikkansa no-
peasti muuttuvassa maailmassa, jos-
sa perinne kohtaa nykyajan. Kuka on 
loppujen lopuksi tämän vuosituhan-
nen suurin valaanpyytäjä?

Käsikirjoitus ja ohjaus: Kira Jääskeläinen 
Kuvaus: Timo Peltonen 
Ääni: Janne Jankeri 
Leikkaus: Katja Pällijeff 
Musiikki: Uno Helmersson 
Tuotanto: Jouni Hiltunen / Katharsis Films  
Ensi-ilta: 19.4.2012

Kitara: Ville Paappanen 
Pasuuna: Jay Kortehisto 
Basso ja koskettimet: Antti Paavilaine 
Musiikin äänitys ja miksaus: Sami Sarhamaa / 
Kalevalastudio 
Värimäärittely, on-line ja masterointi: Mar-
cus Ihanti 
Ääninäyttelijät: Heikki Hilander, Ismo Kallio, 
Miitta Sorvali 
Tuotanto: Marko Talli / Filmiteollisuus Fine Oy 
Ensi-ilta: 14.11.2012

Mercy Mercy

Dokumenttielokuva 
Kesto 90 min
Elokuva kansainvälisen adoption seu-
rauksista kahden adoptoidun etiopia-
laissisaruksen kautta nähtynä. Mercy 
Mercy haastaa hyvää tarkoittavat yri-
tykset ja avaa yhden adoptioproses-
sin todellisuutta Etiopiassa ja Tans-
kassa. 

Ohjaaja: Katrine W. Kjær 
Kuvaus: Henrik Bohn Ipsen, Morten Schultz, 
Katrine W. Kjær, Niels Thastum, Lars Skree 
Leikkaus: Morten Højbjerg 
Ääni: Micke Nyström 
Tuottajat: Vibeke Windeløv, Miriam Nørgaard, 
Sara Stockmann/ Fridthjof Film 
Yhteistuottaja: Miia Haavisto /  
Helsinki-filmi Oy 
Ensi-ilta: 26.11.2013 (Tanska) 

Kuuden päivän juoksu

Dokumenttielokuva 
Kesto 6 min

Kuuden päivän juoksu on elokuva me-
ditaatiosta ja henkisestä kilvoittelusta. 
Kilpailijat kiertävät mailin pituista ra-
taa puistossa kuusi vuorokautta lähes 
nukkumatta.

Käsikirjoitus, ohjaus, leikkaus: Mika Taanila
Kuvaus: Jussi Eerola   
Äänisuunnittelu: Olli Huhtala  
Musiikki: Circle
Tuotanto: Lasse Saarinen, Cilla Werning /  
Kinotar Oy
Ensi-ilta: 24.1.2013   
 

Hilton! Täällä ollaan elämä 

Dokumenttielokuva 
Kesto 71 min

Nuoret ajelehtijat asuvat itähelsinki-
läistä vuokrataloa, jota he kutsuvat 
Hiltoniksi. Nuorilla ei ole koulutusta, 
työtä tai luottotietoja. Hilton! on ta-
rina varjoon jäämisestä sekä viiden 
päähenkilön salatuista unista ja unel-
mista.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Virpi Suutari 
Kuvaus: Heikki Färm 
Leikkaus: Jussi Rautaniemi 
Ääni: Olli Huhtanen 
Tuotanto: Markku Tuurna / Filmimaa Oy 
Ensi-ilta: 22.1.2013, teatteriensi-ilta 
15.3.2013

Jäniksenä Varkaudessa 

Dokumenttielokuva 
Kesto 58 min

Sukutarina. Metsäteollisuuden  
kulta-aika. Jänisten valokuvaaja- 
suvun ainutlaatuisiin arkistofilmeihin 
perustuva kertomus teollisuus- 
kaupungin loistosta ja rappiosta.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Matleena Jänis 
Kuvaus: Pauli Jänis, Paavo Jänis, Juho Jänis, 
Siviä Jänis, Vieno Jänis, Matleena Jänis 
Leikkaus: Matleena Jänis 
Ääni: Janne Jankeri 
Tuotanto: Matias Boettge / Kinosfilmi 
Ensi-ilta: 23.1.2013

Yksitoista ihmisen kuvaa 

Dokumenttielokuva 
Kesto 79 min

Elokuva tarkastelee ihmistä hänen 
kallioon uurtamien ja maalaamien ku-
vien kautta. Kalliokuvat ovat kuvasti-
mia, joista menneen ajan ihmiset kat-
selevat meitä ja me nyt heitä. Ymmär-
rämmekö me toisiamme? Näemmekö 
kivikauden kuvissa itsemme? Eloku-
va on matka menneisyyteen mutta sa-
malla kuva ihmisestä tässä ja nyt.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Anastasia Lapsui, 
Markku Lehmuskallio 
Kuvaus: Johannes Lehmuskallio 
Leikkaus: Anastasia Lapsui, Markku Lehmus-
kallio 
Ääni: Martti Turunen 
Tuotanto: Markku Lehmuskallio / Giron Filmi 
Ensi-ilta: 22.1.2013

In the Dark Room / Pimennossa 

Dokumenttielokuva 
Kesto 88 min 
Dokumenttielokuva kertoo Magdalena 
Koppin tarinan maailman ensimmäi-
sen terroristisupertähden Carlos ’Sha-
kaalin’ vaimona. Elokuva kurkistaa 
kansainvälisen terrorismin takahuo-
neisiin ja kysyy onko tämä nainen uhri 
vai manipulaattori?

Käsikirjoitus ja ohjaus: Nadav Schirman 
Päähenkilöt: Magdalena Kopp, Rosa Kopp 
Kuvaus: Tuomo Hutri F.S.C. 
Äänisuunnittelu: André Zacher, BVFT 
Leikkaus: Joelle Alexis 
Musiikki: Lasse Enersen 
Tuottajat: Karl Baumgartner, Frank Stephan 
Limbach  
Osatuottajat: Eilon Ratzkovsky, Yossi Uzrad, 
Guy Jacoel, Pauli Pentti, Ada Solomon, Car-
lo Degli Esposti  
Tuotanto: Pandora Film (Saksa), July August 
Productions (Israel), First Floor Productions 
(Suomi), FSL Filmproduktion (Saksa), Hi Film 
Productions (Romania), Palomar (Italia) 
Ensi-ilta: 15.3.2013

Osumia ja huteja

Animaatioelokuva 
Kesto 13 min

Kamarianimaatio vallasta ja  
kansasta.

Käsikirjoitus, animaatio ja ohjaus:  
Kai Lappalainen 
Leikkaus: Jussi Rautaniemi 
Äänisuunnittelu: Juha Hakanen 
Musiikki: Antti Paavilainen 
Rummut: Anssi Sopanen 

Kuninkaan punikit

Dokumenttielokuva 
Kesto 58 min

Tarina sisällissodan jälkeen 1918 Vie-
nan Karjalaan paenneista suomalai-
sista punikeista, jotka värvättiin Iso-
Britannian armeijan ’Muurmannin Le-
gioonaan’, ja jotka joutuivat aavista-
mattaan ajan suurten historiallisten 
tapahtumien myrskyn silmään.

Käsikirjoitus: Seppo Rustanius, Olli Soinio 
Ohjaus: Rustanius Seppo 
Kuvaus: Pekka Aine 
Äänisuunnittelu: Martti Turunen 
Sävellys: Perttu Kivilaakso 
Leikkaus: Timo Linnasalo 
Tuotanto: Jouko Aaltonen, Venla Hellstedt / Il-
lume Oy 
Ensi-ilta: 26.2.2013
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valmiiksi tuotteeksi. Joissakin eloku-
vissa seurataan bändin matkaa alun 
hapuilusta menestykseen, toisissa bän-
din hajoamisen dramaattisia vaiheita. 
Bändi on ylipäätään hyvä ja dynaami-
nen kuvauskohde, koska muusikoiden 
väliset jännitteet ja konfliktit tuottavat 
tarinaan juonenkäänteitä. Joku lähtee, 
joku erotetaan, jotkut eivät siedä toi-
siaan. Konflikti voi olla ulkoinen (ra-
hat loppuvat, keikka peruuntuu) tai si-
säinen, joko henkilöiden välinen rii-
ta tai luova kriisi. Usein näitä perus-
tarinoita yhdistetään samaan eloku-
vaan. Hämmästyttävän yksinkertaiset 
ja niukat tarinat toimivat, jos henkilöt 
ovat karismaattisia ja musiikki oikeas-
ti hyvää. Musiikkidokumenteissa on 
paljon omia konventioita ja suoranai-
sia kliseitä. Kuinka moni elokuva päät-
tyykään viimeiseen suureen konsert-
tiin, jossa kaikki ovat onnellisia, kun 
on päästy vaikeuksien kautta voittoon. 

Sukupolvijuttu

Musiikki on syvästi sosiaalinen ilmiö. 
Se on mukana kaikessa tärkeässä: hau-
tajaisissa, vankileireillä, sodissa ja val-
lankumouksissa. Joku on jopa sano-
nut, että on musiikkia ilman vallan-
kumousta mutta ei vallankumousta il-
man musiikkia. Musiikki on paitsi so-
siaalista myös kokemuksellista ja his-
toriallista. Sama pätee musiikkidoku-
mentteihinkin. Ne herättävät katsojan 
tunteet ja sitä kautta kokemuksellises-
ti asemoivat katsojan aikaan ja paik-
kaan. Huomattava osa musiikkidoku-

elokuva tässä mielessä oli Joe Berlin-
gerin ja Bruce Sinofskyn Metallica – so-
me kind of Monster (2004). Ulkoisen 
tähteyden ja esiintymisen sijaan elo-
kuva pystyi taltioimaan sisäisen, psy-
kologisen prosessin, kamppailun, jota 
yhtye kävi vuosikausia uuden levyn-
sä synnyttämiseksi. Katsoja unohtaa 
katsovansa maailman kuuluisinta me-
tallibändiä ja keskittyy ryhmän dyna-
miikkaan. Pohjimmiltaan kyseessä on 
terapiaelokuva.

Musiikkidokumentti näyttäisi ole-
van uudessa nousussa sekä maailmal-
la että Suomessa. Malik Bendjellouin 
Searching for Sugarman (2012) voit-
ti tänä vuonna pitkien dokumentti-
elokuvien Oscarin. Tapausta pidettiin 
poikkeuksellisena, koska palkinto on 
yleensä mennyt vakavammille, poliit-
tisesti tai yhteiskunnallisesti vahvem-
mille aiheille. Suomessa Kovasikajut-
tu on menestynyt hyvin sekä teatte-
reissa että maailmalla. Se on elokuva, 
jossa kiteytyy paitsi musiikkielokuvi-
en myös punkin parhaimmat puolet. 
Punk on pelkistettyä tunnetta ja kom-
munikaatiota. Elokuvassa ollaan aito-
jen ja vahvojen tunteiden äärellä, joi-
den ilmaisemiseen muusikoilla on 
vahva tarve. Asenne on kohdallaan, ja 
elämä on tässä ja nyt. Levityksessä on  
myös Mika Ronkaisen Laulu koti-ikä-
västä, joka putsasi Tampereen eloku-
vajuhlilla palkintopöydän. Se on pu-
hutteleva ja tunteeseen vetoava eloku-
va ruotsinsuomalaisesta juurettomuu-
desta – kerrottuna musiikin avulla.   

menteista onkin sukupolvielokuvia.  
Sosiologi Karl Mannheim on esit-

tänyt sukupolviteorian, jonka pohjal-
ta Matti Virtanen (Fennomanian peril-
liset, SKS 2001) on tarkastellut Suomen 
historian poliittisia sukupolvia autono-
mian ajalta vihreisiin. Pelkkä synty-
mävuosi ei määritä sukupolvea, vaan 
sukupolvilla on myös erilaiset avain-
kokemukset, jotka leimaavat niiden 
tapaa katsoa ja kokea maailmaa. Nuo-
ruuden avainkokemukset ohjaavat su-
kupolven mobilisoitumista erilaisiksi 
liikkeiksi. Teoria vastaa aika hyvin ar-
kikokemusta. Avainkokemuksen rin-
nalle voisi nostaa musiikkikokemuk-
sen. Sukupolvi leimautuu ja identifioi-
tuu musiikin kautta ja avulla. Musiik-
ki yhdistää ja erottaa sukupolvia, näin 
erityisesti aikaisemmin, kun yhtenäis-
kulttuuri ei ollut vielä hajonnut ja mu-
siikin kuluttaminen ei ollut eriytynyt 
lukemattomiin alagenreihin. 

Omat musiikkidokumenttini ovat 
olleet mitä suurimmassa määrin su-
kupolvielokuvia. Kenen joukoissa seisot 
(2006) kertoi 1970-luvun poliittisesta 
laululiikkeestä, sukupolvesta joka ha-
lusi laulamalla muuttaa maailmaa ja 
tehdä vallankumouksen. Alkuperäi-
nen idea oli tehdä analyyttinen doku-
mentti poliittisesta vuosikymmenes-
tä, ja laululiikkeen piti olla vain osa si-
tä. Jossain vaiheessa tuli kuitenkin oi-
vallus nostaa se elokuvan keskipistee-
seen. Halusin käsitellä sitä, miltä aika-
kausi tuntui, mikä oli se kokemus, kun 
oli mukana laulamassa ja taistelemas-

sa. Tähän musiikki oli ehdottomas-
ti paras keino. Elokuva myös kolahti 
oman sukupolvensa katsojiin, siitä tuli 
puheenaihe ja pitkästä aikaa väki vir-
tasi elokuvateattereihin katsomaan do-
kumenttielokuvaa. Elokuvan saamas-
sa palautteessa oli vahva jaetun suku-
polvikokemuksen haju. Aikakauden 
musiikin tunnistivat ja jakoivat myös 
vastakkaisissa poliittisissa leireissä ol-
leet aikalaiset. 

Olin tullut Helsinkiin opiskele-
maan 1970-luvun jälkipuoliskolla, vuo-
sina jolloin kiivain kumouksellisuus 
taittui ja ympäristöliike ja punk alkoi-
vat orastaa. Punk – tauti joka ei tapa 
(2008) oli eräänlainen jatko-osa Kenen 
joukoissa seisot -elokuvalle. Se kertoi 
1980-luvun punk-sukupolvesta, joka 
teki pesäeroa tiukasti organisoituun ja 
johdettuun luokkatietoisten joukkoon. 
Sittemmin liike eriytyi Suomi-Rockiin 
ja marginaaliin sijoittautuneeseen HC-
punkkiin. Punkista tuli 2000-luvul-
le tultaessa yhä enemmän vastakult-
tuuria. Paradoksi on, että tulevaisuut-
ta määrätietoisesti rakentanut poliitti-
nen laululiike katosi uuden ajan koit-
taessa, mutta hetkellisyyttä ja ajassa 
elämistä korostanut punk jäi henkiin, 
niin moneen kertaan kuin se julistet-
tiinkin kuolleeksi. 

Kolmas musiikkielokuvani on näi-
tä edeltänyt Hengenpelastaja (2005), 
kertomus kolmesta muusikosta 1930- 
ja 40-lukujen Neuvosto-Karjalasta, jot-
ka selvisivät Stalinin leireiltä hengis-
sä, koska osasivat soittaa. Miehet oli-

vat samanikäisiä, Amerikasta Neuvos-
toliittoon muuttaneita nuorukaisia, joi-
den musiikki oli jazz. Sanotaan, että tä-
mä sukupolvi toi jatsin Neuvosto-Kar-
jalaan. Jälkikäteen on helppo havaita, 
että sekin on sukupolvielokuva. Tuot-
tajana olen vielä häärinyt kahdessa 
muussakin sukupolvielokuvassa, jois-
sa musiikilla on keskeinen osuus. Ti-
mo Peltosen Mies ja tuomio (2007) ku-
vaa 1960-luvun underground-suku-
polvea ja Petri Hakkaraisen Timantti-
koirien vuosi (2010) herättää henkiin 
1980-luvun klubikulttuurin. Molem-
missa musiikki on keskeisessä roo-
lissa. 1960-luvun undergroundista on 
vielä suora linkki 1980-luvun punk-
kiin. Suomen Talvisota ja Veltto Virta-
nen olivat monelle alkuaikojen punk-
bändille tärkeitä innoittajia, mannhei-
milaisen sukupolviteorian termein 

”mestareita” uuden sukupolven kisäl-
leille. Edelliseen musiikilliseen su-
kupolveen haluttiin tehdä selvä ero, 
mutta sitä edeltäviltä jo haettiin innoi-
tusta. Näinhän sukupolvidynamiikka 
usein toimii. 

Aiheesta keinoksi

Nykyään vanha musiikkidokumentin 
menestysresepti ei enää päde. Kuu-
luisa artisti ja hyvä musiikki ei takaa 
musiikkidokumentin menestystä. Esi-
merkiksi Martin Scorsesen sinänsä 
kelpo Rolling Stones -elokuva Shining 
the Light (2008) floppasi ainakin Suo-
messa. Viime vuoden DocPoint-festi-
vaaleilla George Harrisonista ja U2:sta 
kertovat isot musiikkileffat vetivät nih-
keästi väkeä. Musiikin kuluttaminen 
ja koko alan logiikka on muuttunut. 
Nyt maailmanlaajuiset konserttikier-
tueet pyyhkivät ympäri maailman, ai-
na pieneen Suomeen asti, ja netti on 
pullollaan erilaisia audiovisuaalisia 
esityksiä. Aikaisemmin tarjonta oli vä-
häisempää, ja suurten tähtien konsert-
tielokuvat toivat rahaa lippuluukuille.

Onneksi musiikkidokumentit ovat 
laajentaneet skaalaansa. Musiikista on 
tullut keino, jonka avulla kerrotaan jos-
takin laajemmasta kuin vain artistista 
tai musiikista itsestään. Musiikki on 
muuttunut aiheesta keinoksi, elokuvat 
eivät kerro musiikista, vaan musiikin 
avulla. Musiikin kautta voi kertoa su-
kupolvikokemuksesta, ruotsinsuoma-
laisten kohtalosta tai kehitysvammais-
ten maailmasta. Yksi käänteentekevä 

MISTÄ  
MUSIIKKI- 
DOKUMENTIT  
KERTOVAT?

Paradoksi on, että  

hetkellisyyttä ja ajassa  

elämistä korostanut  

punk jäi henkiin, niin  

moneen kertaan kuin se  

julistettiinkin kuolleeksi. 

Timanttikoirien  
vuosi, ohj. Petri  
Hakkarainen, Illume 
Oy, 2010. Kuva  
Taina Heinonen.

Viereisellä sivulla:
Kenen joukoissa  
seisot, ohj. Jouko 
Aaltonen, Illume Oy, 
2006. Kuva Mikko 
Perkoila.
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Kirjasto
 

KIRJASTO KASVATTAA AIVOJA

HYVINVOINTIA KEHDOSTA HAUTAAN

K I R J A S T O L E H T I   1/2007 IRTONUMERO 8,50€

Sinikka 
Nopola:  
Hyvästi 
ruma hella 
ja tekopyhä 
älyllisyys 
  

Joensuussa  
kirjastot  
yhdistyivät  
seutukirjastoksi 

  

Turussa uusi 
pääkirjasto  
ja uusi toiminta-
ajatus 

  

Espoossa pojat 
kirjastoon pelien 
voimalla 

  

Onko 
kirjastoilla 
mitään 
tarjottavaa 
miehille?
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Yhteistyötä  
kuntaremontista  
huolimatta 

Nykyaikaisten pal-
velujen tuottami-
nen vaatii enem-
män voimaa kuin 
pienellä kunnalla 
on. 

Kirjastot oival-
sivat saman ajat sitten. Ensimmäinen yhteistyöhön 
yli kuntarajojen tähtäävä kirjastokimppa täytti juuri 
30 vuotta pääkaupunkiseudulla. Sen hedelmiä on 
mm. Helmet verkkopalvelu (www.helmet.fi), joka 
on rankattu brändinäkin  maan huipulle.

Lähes kaikki kirjastot kuuluvat johonkin kimp-
paan. Yhä suurempi osa kirjastopalveluista tuo-
tetaan yhdessä. Joensuussa kirjastot yhdistyivät 
kokonaan ja syntyi maan ensimmäinen seutukir-
jasto (sivu 18). 

Kolmenkymmenen työntekijän kirjastossa osaa-
mispalikat on mahdollista tällätä huomattavasti 
monipuolisempiin asentoihin kuin kolmen hengen 
kirjastossa. Laaja asiantuntemus on yksi yhteistyön 
voiman  salaisuuksista.

Virtauksia
 

Sisältö 1/07
 
T E K S T I   
S E P P O  V E R H O

Aktiivista  
tarjontaa

Y
leinen kirjasto on avoin kai-

kille. Maksuttomuus ja tiheä 

palveluverkko takaavat, että 

jokainen käytännössäkin pys-

tyy käyttämään sen palveluja. Se on iso valt-

ti, siitä ei luovuta.

Mutta yhteiskunta ei enää ole niin yhdestä 

puusta veistetty kuin ennen. Yleisöt sirpa-

loituvat (sivu 8).  Kirjastot ovat heräämässä 

näkemään asiakkaansa myös erillisinä koh-

deryhminä, joille voi aktiivisesti räätälöidä 

ja tarjota valmiita, helposti hahmotettavia 

palveluja. Kuten Helsingin Etelä-Haagan kir-

jaston Läksy-Help (sivu 10). 

Kehdosta hautaan

K
irjastot säteilevät hyvinvointia ja  
tasa-arvoa ympärilleen. Vahva enem-
mistö kansalaisista on aina tajunnut 
paistatella siinä kaiken ikäisinä (si-

vut 10-16). 
Nuoret ovat kuitenkin olleet suomalaisten kir-

jastojen sokea kohta. Varsinaisia nuorten osastoja 
on häpeällisen harvassa. Mutta nyt on merkkejä 
tuulen muuttumisesta. Espoon kirjaston Game 
Point tarjoaa erityisesti pojille mahdollisuuden 
tietokonepeleihin (sivut 20). 

Mieleen hiipii myös epäilys, etteivät vain mie-
hetkin jää naisten ylläpitämissä kirjastoissa hie-
man varjoon tarjonnassa (sivu 12). Mitä mieltä 
sinä olet? 

Keskustakirjastot

K
Kaupunkien keskustojen suuret kir-
jastot kiehtovat aktiiviväestöä yhä 
enemmän. Niihin on helppo poiketa 
muun asioinnin lomassa. Komeat 

tilat, paljon ihmisiä ja elämää, hyvät kokoelmat, 
laaja asiantuntemus ja pitkät aukioloajat hou-

kuttelevat.

Esimerkiksi Espoossa, Vaasassa ja pian 
Turussakin (katso sivu 00) asiointi-

keskuksiin nousseet komeat kirjastot 
kuhisevat elämää. Myös Helsinkiin 

kaavaillaan keskustakirjastoa. 
Ne eivät ole vain kokoelmaa 

tai lainaamista varten. Ne 
pysyvät kulttuurin ja 

ihmisten kohtaus-
paikkana vaikka kir-
jastojen kokoelmat 
digitalisoituvat.

Ne eivät myöskään 
korvaa lähikirjasto-
ja tai kirjastoautoja. 
Lapsille, vanhuksil-
le  ja lähikoulujen 
o p p i l a i l l e  m a t k a 
keskustaan on liian 
hankala.

 
T Ä M Ä  O N  P R - N U M E R O ,  J O T A  J A E T A A N  K I R J A S T O N  P A R H A I L L E  
A S I A K K A I L L E ,  K U M P P A N E I L L E  J A  T U K I J O I L L E .

5  Viisi kertaa enemmän silakkalaatikkoa. Pääkirjoitus 
  Aina vaan enemmän sitä samaa, vai jotain ihan uutta?

6  Kirjastovirtauksia 
  Mihin trendeihin tämän numeron tekstit liittyvät?

8  Suomen mieli tänään.  
  Sinikka Nopola: hyvästi ruma hella ja tekopyhä älyllisyys 
  Yleisöt, kulttuuri ja sen kuluttamistavat sirpaloituvat, älyllisyyskin   
  muuttuu.

10 Hyvinvointia lapsille ja nuorille 
  Joka vauvalle valttikortti, koululaisille läksyneuvontaa ja nuorille   
  jotain omaa.

13  Hyvinvointia ja sivistysturvaa aikuisille 
  Kirjastot innostavat eri kohderyhmiä sivistymään mm. yleisö- 
  tilaisuuksien avulla. Mutta onko miehille tarpeeksi tarjontaa? 

15  Hyvinvointia vanhuksille. Elämänjanoa 
  Vanhukselle kirjasto voi olla ikkuna ympäröivään elämään  
  monessa mielessä.

17  Vain muutaman euron tähden. Näkökulma 
  Varaus- ja kuljetusmaksut yleistyvät, ne saavat jo lainausmaksun   
  piirteitä. 

18  Joensuu näyttää mallia 
  Seutukirjasto keventää hallintoa.

20 Peleillä pojat kirjastoon. 
  Espoon Leppävaaran kirjaston nuoriso-osaston GamePointissa saa   
  pelata tietokonepelejä.

22 Aivot kasvavat kirjastossa  
  Tietoyhteiskunta syntyy ihmisten aivoissa, ei tietokoneissa.  
  Kirjaston tarkoitus on vaikuttaa ympäröivään aivomassaan, tehdä   
  siitä uteliasta.

24 Lehtitarjotin.  
  Aikakaus-, ammatti- ja mielipidelehtien ryteikkö 
  Terästä NATO -kantaasi lehtien avulla.

25 Tietokirjatarjotin.  
  Elämää Tieto-Finlandian takana 
  Trendit vyöryvät Suomenkin pienille tietokirjamarkkinoille, kuten   
  pajutyökirjat juuri nyt.

26 Turussa alkaa uusi kirjastoaika 
  Uusi komea pääkirjasto ja täysin uusi toimintatapa.

28 Kotikatuna internet 
  Lapset luovat Internetiään aktiivisesti. Se on sosiaalinen paikka,  
  jossa ihastutaan ja vihastutaan. Siellä on myös vaaroja, joista pitää   
  tietää.

29 Kirjastoseuran palsta 
  Kirjastojen viesti tulevalle hallitukselle.

Kansikuva: Lehtikuva Oy

 

kirjastolehti.fi

uutiset, tapahtumat, 

työpaikat, keskustelut

aina tuoreena
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Nuorille tulossa 
jotain omaa, 
sivu 10.
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asiakas: 
ehkäisevä päihdetyö
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työkirjat

Työkirja itse-
hoitokäyttöön
2015
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Journalistiliitto:
Journalismin päivä  
-tapahtumajuliste, 
verkkokonsepti ja 
lehti-ilmoitus
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tapahtum
a / m

arkkinointi

Elokuva- ja musiikki- 
tapahtumajulisteita, 
levynkansia
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Suomalaisten “tuplajuulaisten” lauluja esittää uusi yhtye:

Laulava Unioni
Orkesterissa soittavat     Tipi Tuovinen laulu ja kontrabasso
Paleface laulu ja kitara    Niko Kumpuvaara harmonikka
Ossi Peura laulu, charango, piano  Anssi Nykänen rummut

Lisäksi illan aikana esiintyvät ihmisoikeusaktivisti Lina Teir, laulu ja kitara
ja Onerva-kuoro

TO 26.4. 
KLO 19
Vapaa pääsy
Ravintola Juttutupa
Säästöpankinranta 6  
00530 Helsinki
 

Klubin järjestää Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanke, yhteistyössä Työväentaide ja -kulttuuri muutosvoimana -symposiumin kanssa 

TYÖVÄEN SIVISTYSLIITTO TSL   TSL:n Helsingin opintojärjestö                    KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITTO KSL 
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Tapahtumien ja 
kurssien  
verkkomainontaa
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Kansallisteatteri,
lehti ja käsiohjelmia
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asiakas:
tutkimuskeskus
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Vas. Kirjasto – jokamiehen oikeus,  
kampanjajuliste ja kampanjan  kaksi tunnusta

julkaisusarja
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projekti

LISÄTIETOA
CUPORE cupore.fi/fi/tutkimus/tutkimus- 
hankkeet/espoocult
facebook.com/Cupore/

Espoon kaupunki, kulttuurin tulosyksikkö
www.espoo.fi/espoocult
facebook.com/KulttuuriEspoo/

Millaiset kulttuuripalvelut  
ovat espoolaisille tärkeitä? 
Millaista kulttuuria on tarjolla? 
Kuka päättää? Mitä kulttuuri 
merkitsee espoolaisten arjessa  
ja juhlassa? Vaikuttaako se 
kaupungin kehitykseen?  
Mikä on kulttuurin merkitys 
Espoossa vuonna 2030? 

ESIMERKIT VUODELTA 2016. LÄHTEET: KULTTUURIN ALAN TILASTOT JA  
TUTKIMUKSET SEKÄ ESPOON KAUPUNGIN TIETOLÄHTEET.

274 583  
ASUKASTA

157  
kirjastoauton  
pysäkkiä15,2 % 

väestöstä 
vieraskielisiä 19,5 % 

väestöstä alle 
14–vuotiaita

82 233  
käyntiä KULPS! 

- kulttuuri- ja liikunta- 
polun kohteissa 

kulttuuri- 
kustannukset  

kaupungin  
taloudesta

3,8 % 3 345 791 
KIRJASTO- 
LAINAA

979 KULTTUURI- 
NEUVOLAN  
KÄVIJÄÄ

367 478  
museokäyntiä 

ESPOON KAUPUNKI | KULTTUURIESPOO.FI | CUPORE

ESPOOCULT-TUTKIMUSHANKE 
on ensimmäinen laaja tutkimus Espoon  
kulttuuripalveluista ja kulttuuriprofiilista. 
Se toteutetaan vuosina 2018–2019 ja siinä 
kartoitetaan kulttuuripalveluiden nykytila 
Espoossa sekä arvioidaan Espoo-tarinan ja 
KulttuuriEspoo 2030 -ohjelman tavoitteiden  
toteutumista ja mahdollisuuksia. 

Hankkeen lopuksi esitetään johtopäätöksiä ja 
suosituksia kulttuuripalvelujen kehittämiselle. 
Tutkimuksen tekee Kulttuuripolitiikan  
tutkimuskeskus Cupore.

muutamia  
espoon  
lukuja!

i       k
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@ DIPOLI

culture brings 
all kinds of 

good.
wellness...

encounters....

activities... the personal  
impact of art  

is also  
important.

splendid!

...comfort...

...security.

Espoo cultural services and the city’s cultural profile are  
being studied in a two-year research project launched  
at the beginning of 2018. The research is being conducted  
by the Center for Cultural Policy Research (Cupore). 
cupore.fi/tutkimus & espoo.fi/espoocult

PUBLIC ARTWORK:  KÄPY (CONE)      
LOCATION:   IN FRONT OF DIPOLI, OTAKAARI 24, OTANIEMI
ON THE MAP:  60.1849°N, 24.8321°E
ARTISTS:   REIJO PERKKO AND HEIKKI KOIVIKKO
YEAR OF PUBLICATION:  1968


