Kesätoimittajilla on kohtuuttomat hakuajat – työnantajilla olisi mahdollisuus saada
laadukkaampia työhakemuksia ja parempi maine
Suomen Journalistiliiton Opiskelijayhteistyöryhmän kannanotto kesätoimittajien hakuajoista

Toimitusten kesätyöpaikkojen hakuajat ovat aikaistuneet vuosi vuodelta. Kesän 2018 hakuajat
päättyivät aikaisimmillaan jo lokakuussa 2017. Alan opiskelijoiden mielestä aikaistuneet haut
vaikeuttavat kohtuuttomasti opintojen suorittamista. Opiskelijoiden aikataulujen huomioiminen
rekrytoinnissa on myös toimitusten etu – siten toimitukset varmistavat saavansa nykyistä
laadukkaampia työhakemuksia.

Opiskelijat nostivat asian vahvasti esille marraskuussa 2017 Journalistiliiton opiskelija- ja
opettajaseminaarissa, jossa oli paikalla opiskelijoita ja opettajia kahdeksasta journalistiikan ja
viestinnän alan koulutusohjelmasta. Syksyllä, edellisen kesätyön vasta päätyttyä, opiskelijat
haluavat usein keskittyä opiskelemiseen ja ammattitaitonsa kehittämiseen uuden työpaikan
etsimisen sijaan. Erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden on hyvin vaikea saada kesätöitä,
koska hakujen alkaessa opinnoista ei ole vielä ehditty saada juttunäytteitä.

Kesätyönhaku vie opiskelijoilta aikaa ja energiaa, jota pitäisi käyttää opintoihin. Oppilaitokset
haluavat tarjota opiskelijoille ja alan yrityksille parasta mahdollista osaamista, mikä edellyttää
opiskelijoilta pitkäjänteistä työtä ja opintosuunnitelmaan sitoutumista. On koko media-alan etu, että
opiskelijat saavat opintonsa suoritettua.

Työnhakijat joutuvat ajoittain kuulemaan haastattelutilanteessa, ettei vielä ole varmaa, kuinka
monta työntekijää tai mille osastoille työnantaja on palkkaamassa, koska toimitus ei ole vielä perillä
omista tarpeistaan. Vaikuttaa siltä, ettei yrityksillä ole todellista tarvetta täyttää kesätyöpaikkojaan
jo marraskuussa, mutta niin tehdään, jotta rekrytointikierros saadaan järjestettyä ennen kilpailevia
mediayhtiöitä. Toimitusten keskeinen nokittelu on turhaa, sillä osaavia tekijöitä on varmasti tarjolla
vaikka koko vuoden ajan.

Kohtuuttomien aikataulujen lisäksi opiskelijat jakavat toisilleen positiivisia kokemuksia
kesätyönhausta. Se, että toimitus odottaa kesätyönhakunsa kanssa lokakuuta pidemmälle, kertoo
toimituksen terveestä itsetunnosta ja luottamuksesta alan opiskelijoiden osaamiseen.
Journalistiliiton Opiskelijayhteistyöryhmä toivoo, että työnantajat ottavat huomioon hakijoiden
opinnot ja aloittavat kesätyöntekijöiden haut mieluiten aikaisintaan joulukuussa.
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Kannanoton laativat Opiskelijayhteistyöryhmän
puheenjohtaja Martta Kallionpää (Helsingin yliopisto, viestintä) ja
jäsen Elli Harju (Tampereen yliopisto, journalistiikka)

Kannanottoa ovat kommentoineet ja sen allekirjoittavat myös ryhmän kaikki muut jäsenet:
Milla Granlund (Turun ammattikorkeakoulu, journalismi)
Charlotte Lindberg (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet,
journalistik och kommunikation)
Mari Molkoselkä (Oulun ammattikorkeakoulu, journalismi)
Antti Orava (Vaasan yliopisto, viestintä)
Kamilla Rajander (Haaga-Helia, journalismi)
Veera Sinervo (Jyväskylän yliopisto, journalistiikka)

Kannanottoa tukivat kokouksessaan 20.4.2018 edustajat Toimittajakoulutuksen neuvottelukuntaan
kuuluvista oppilaitoksista:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Helsingin yliopisto (Viestinnän oppiaine sekä Svenska social- och kommunalhögskolan)
Jyväskylän yliopisto
Oulun ammattikorkeakoulu
Tampereen yliopisto
Turun ammattikorkeakoulu
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