Kustannustoimittajien jäsenkysely syksyllä 2017
Kyselyyn vastasi 55 Kustannustoimittajien yhdistyksen jäsentä. Kiitos kaikille vastaajille!
Vähän yli puolet kyselyyn vastaajista kustannustoimittajista oli keski-ikäisiä (40–59vuotiaista), toki nuoria miltei yhtä paljon. Tämän ja seuraavan kokemusvuosia kysyvän
kohdan perusteella ikäjakauma on yllättävän tasainen. Kustannustoimittajiksi on siis tullut
nuoria, eikä ala ole ukkoutumassa.
Suurin osa (65 %) työskenteli vakituisena kokoaikaisessa työsuhteessa. Eläkeläiset eivät
olleet nähtävästi juuri vastanneet kyselyyn. Lopuissa vastaajissa oli melkein yhtä paljon
määräaikaisia, freenä työskenteleviä, sivutoimisesti työskenteleviä ja töitä etsiviä.
Suurin osa työskenteli kustannustoimittajan nimekkeen alla. Loput noin viidennes jakaantui
noin 12 nimekkeeseen. Suosituin koulutus oli suomen kielen maisteri (46 %) ja muu
humanistinen koulutus (42 %). Loput jakaantuivat tasaisesti eri aloille. Suurin osa oli
opiskellut ammatin työtä tekemällä kustantamossa tai freenä. Ylivoimainen enemmistö
toimittaa tietokirjallisuutta tai oppikirjallisuutta.
Kustannustoimittajan perinteinen toimenkuva (käsikirjoitusten muokkaaminen, taiton
tarkistaminen, korjausten yhdistäminen, yhteydenpito kirjoittajiin, kannen ja kuvien
hankkiminen, kokousten pitäminen, markkinointitekstien laatiminen) oli edelleen yleisin,
mutta sen lisäksi jäsenet tekevät paljon muuta, mm. toimittavat digimateriaaleja ja äänitteitä,
osallistuvat some-markkinointiin ja tuotekehitykseen ja vastaavat asiakaspalautteeseen.
Kustannustoimittajat hoitavat suhteita freetoimijoihin ja pitävät yllä rekistereitä. Ehkä tämä
töiden moninaisuus onkin työn mielekkyyttä lisäävä tekijä?
Printtituotteiden (vain tai enimmäkseen 66 %) rinnalle ovat tulleet sähköiset tuotteet (26 %
tekee molempia yhtä paljon ja 7 % vain sähköisiä). Suurimmalla osalla on mahdollisuus tehdä
etätyötä. Myös kouluttautuminen työajalla työnantajan maksamalla kurssilla on mahdollista
suurimmalle osalle vastaajista (83 %). Työmatkoja vastaajat tekevät harvoin: 74 %
harvemmin kuin kerran kuukaudessa.
Freet työskentelevät yksityishenkilönä (42 %) tai toiminimellä (31 %). Omaa yritystä ei ollut
vastaajista kenellekään. Kohta muut sai myös suuren osuuden (26 %). Ehkä tässä oli paljon
palkkatyön ohessa työskenteleviä.
Kustannustoimittajat tekevät yllättävän paljon muita työtä kustannustoimittajan työn ohessa
(yli puolet tämän mukaan): he ovat mm. tietokirjoittajia, kääntäjiä, kirjoittavia toimittajia ja
opettajia. Tämän perusteella kustannustoimittajat ovat todella monipuolisia ja ahkeria
osaajia.
Vastaajista 90 % kuuluu Kustannustoimittajien yhdistykseen ja he olivat yleensä kuulleet
yhdistyksestä kollegalta. Yhdistykseltä toivottiin enimmäkseen samoja asioita, joita yhdistys
on tehnyt tähänkin asti. Tärkeimpänä asiana korostettiin kuitenkin verkostoitumista.
Ehdotettiin myös kustannustoimittajien toimenkuvan tunnetuksi tekemistä ja apua työn
etsintään.

Kyselystä saatiin uutta tietoa ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Toivottavasti
mahdollisimman moni tulee mukaan yhdistyksen vuosikokoukseen 15.2., missä on taas
mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja asettua ehdolle uuteen johtokuntaan.

