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Nyky-Venaja on jakautunllt maa, jonka keskus 
ja alueet edustayat erilaisia Venajia. Metafori
sesti voitaisiin sanoa, etta suurkaupunk:.i on kuin 
napaseudun paiva: elamajatkuu kellon ympari. 
Sen sijaan pienen kaupungin tilanne muistuttaa 
napaseudun yot8. Ihmiset e!aval Llmpikujassa 
odottaen muutosta parempaan, etenkin nyt ta
louskriisin jalkeen. Liikkuvuuden perussuunta 
on kuin yksisuuntainen katu pimeydesta valoon, 
pienesHi kaupungista suureen. Silti pikkukall
pungit ovat yha elossa paUolti paikallisten 
lehtimiesten ansiosta, jotka oyat omaksuneet 
elintarkean roolin yhteison eHiman kronikoitsi

. . ._.
Joma Ja orgamSOlJ ma. 

Keskuksen ja periferian kasvava kuilll nakyy 
monessa seikassa: sosioekonomisissa olosuh
teissa, henkiloresursseissa, erilaisina ikaraken
teina ja demografJ.sina rakenteina, erilaisina 
arvojarjestelmina ja elamantyyleina, erilaisina 
poliiuisina jiiljestelmina samoin kuin erilaisina 
journaJismin jarjestelmina (Obstsestvennaja 
ekspertiza 2000, Otetsestvennyje zapiski 2006, 
AdMarket.ru 2007, Sedov 2008, Rostova 2009, 
Gelman 2010, Ledjajev 2010, Levinson 20 10). 
Tama on tuore ilmio, joka nousi esiin, kun 
siirryttiin akillisesti Neuvostoliiton sllunnitel

matalolldesta ullteen sUUIyhtioiden ja yksityisen 
edun markkillatalouteen, usein laiminlyoden 
periferiaa. Nykytilanteen laukaisivat uudet in
tegraatioprosessit - Venajan, paaosin sen suulten 
kaupunkien, osallistuminen maailmantalouteen 
ja kilpailuun globaaleilla markkinoilla. Sen 
seurauksena suuret kaupungit globalisoitl1vat, 
kun taas peri feria lokalisoituu, mika vahvistaa 
kahtiajakoa. 

Manuel CastelJs (2000, 384) ennustaa suur
kaupunkien tulevan yha W.rkeammiksi, niiden va
estOmaaran ja vetovoimau kasvavan, huolimatta 
kaikista sosiaalisista ja kaupungistumisen Oluka
naan tuomista ongelmista, koska sllurkaupllngit 
ovat: a) talouden, tekniikan ja globaalin dyna
miikan keskuksia omissa maissaan ja globaalissa 
mitassa-maiden taloudellinen menestys riippuu 
suurkaupunkien tyon tl1Joksista; b) kulUllurisen 
ja poliittisen innovaat.ion keskuksia; c) glo
baalien verkostojen yhtymakohtia. Sen sijaan 
pikkukaupunkien talouden meneSlyS nayttaa 
marginaaliselt.a ja perifeeriselta, silJa se riippuu 
alueellisista olosuhteista. 

Vena.jan kaupungistuminen on keskustelua 
herattanyt kysymys, joka Liittyy kysymyksiin 
maan modemisaatiosta ja tulevaisuuden mallin 
valinnasta. Boris Kagarlitsky (2009, 72) kuvaa 
Vena.jaa perifeerisena imperium ina, joka klli
tenkin aloitti kaupungistumisen ensimmaisena 
ja taljosi esimerkin Uinnel1e. Kiovan Venajiin 
kaupungit kasvoivat nopeasti: 86 kaupunkia 
1000-luvulla, 120 kaupunkia IIOO-luvulla ja 
1200-111vun alkuun mennessa 250 kaupunkia. 
Vertailun vuoksi Saksassa oli vain 30 kaupunkia 
vuoteen 900 mennessa. Lantiset tutkijat ovaL yhta 
mielta venalaislen historioitsijoiden kanssa Kio
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van Yenajan pioneeriroolista, samoin kuin siita, 
etta sita seuraava Venajan rappio Iiittyi Bysantin 
vaikutusvaltaan ja lataarien hybkkaykseen (Ka
garlitsky 2009, 73). 

VenaUlinen filosofi Georgi Fedotov (1945) 
uskoi, etta Kiovan Yenaja oli Yen~jan historian 
paras kausi, silla se toi maahan vapauden ja 
samobytnostin (omalei maisen idenliteetin). 
Bysantin totalitaarinen kulttuuri ei oUut viela 
\'allitseva, vapaa kirkko kukoisti, mika loi 010

suhteet vapaudelle, josta Uinnessa versoivat 
ensimmaiset vapauden idut. Myohemmin Mos
kovan Yenaja asetti uuden kurssin Yenajan ke
hitykselle - edistyksen, joka perustui vapauden 
pUlitteelle. Yenajan kaupunkien etnografiassaan 
Yjatseslav Glazytsev (2003, 115) kehittelee tee
seja vale-urbanisaaliosta Yenajalla. Han vaittaa, 
etta Yenaja on vain matkinllt kaupungin muotoa 
Euroopan maista nostamalla itsensa lantiseen 
sivistykseen ainakin Pietari Slluren C\jasta alka
en. Tama matkimisen tuloksena on venalaisen 
ei-urbanisoitumisen ainlltlaatuinen luonne. 
Hanen mukaansa Yenajan historiassa kaupungit 
eivat syntyneet sosioekonomisten pyrki mys
ten ansiosta, vaan ylhaaltii tulleesta kaskysta; 
Novgorodia lukuun ottamatta Yenajalla ei oUut 
koskaan eUIOoppalaista civilis-kulttumia: vapaita 
kansalaisia ja heidan kokoonllunistaan, itsenaista 
poliittista elamaa. Muinais-Venajalla volostien 
keskuksia, gorodWJe (Iinnoitettll asutuskeskus), 
ei kayletty pysyvinii asutuksina. Niissa kerattiin 
veroja. pidettiin hovia, ja slluriruhtinas antoi 
jlllistuksiaan, (Glazytsev 2003. 119,) 

Neuvostoliiton teollistuessa kallpnnkeja 
syntyi yhden tebtaan kaupunkeina (monogorod), 
jotka olivat sitoutuneet perustuotantoon. Ne ovat 
yha "teollisuusparonien" hallinnassa (GJazytsev 
2003, 121). Tutkija muistuttaa Stalinin kaupun
geista, joi ta oli perustettu vankityovoimaJ la 
(monet olivat poliittisia vankeja), ja suUetuista 
kaupungeista,jotka palvelivat sotilaallis-teollisia 
kompleheja, anneijaa ja laivastoa. Niinpa Ye
najan ja Neuvostoliiton kaupungistumisen tavat 
ja luonne erosivat oleellisesti Hintisen kaupun
gistumisen tavoista,joita on tutkittu empiirisesti 
ja kasitel ty teoreettisesti perusleoksissa, joiden 
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kiljoittajisla Georg SiImnel (1903-1950) korosti 
taloudellista aspektia ja Max Weber (1922-1978) 
poliittista aspektia kaupungin kehityksessa. 
Yaikka neuvoslobistorioitsijat- kuten Kagarlits
ky (2009. 54--55) huomauttaa-liittivat kaupun
kien kehityksen t)'onjakoon, he tutkivat melko 
vahiin Sit3, milen teknologia ja talous kehittyi
vat kaupungeissa. Nykyaan venalaiset tutkijat 
ovat huolissaan vaestbn vahenemisesta ja de
urbanisaatiosta,jotka alkoivat Yenajalla vuonna 
1992 ja ovat johtaneet elinolojen ja inhimillisen 
paaoman asteittaiseen tuhoon periferiassa, He 
nakevat nama suuntaukset todisteena Yenajan 
de-modemisaatiosta. (Fedotova 2005,381.) 

Tamii mtikkeli kasittelee yhta aspektia: jour
nalismin kehilysta ja kaupungistumisastetta. 
Tarkein kysymys on se, miten kaupungistllmis
aste vaikuttaa joumalismin kehitykseen. Artik
kelissa llltkitaan kahta jOlu'nalismin kebityksen 
osatekij aa: toimi ttajien ammattirakennetta ja 
tyoolosuhteita. Tutkimllksen kysymys kuuluu: 
mika tekec toimittajieu ammatlirakenteesta ja 
tyoolosuhteista erilaista suuressa, keskikokoises
sa ja pienessa kaupungissa. Kuinka tyytyvaisia 
toimittajat ovat lyoolosuhteisiinsa') Miten toimit
tajien ammattirakenue ja tyoymparistO luonnehtii 
paikkoja, joita journalismi palvelee sosiaalisena 
instituutiona? 

Hypoteesina on, ettii kaupungistnrnisen as
teella on vaikutusta joumalismin olosuhteisiinja 
luonteeseen - keskuksen (suUlten kaupunkien) 
ja periferian (picnten kaupunkien) epatasainen 
kehitys ermustaa epiitasaisia oJosuhteita journa
lisrnille. Voisi odottaa, etta pienissa kaupungeissa 
toimittajat tybskentelevat vahemman suotllisassa 
sosioekonomisessa tilanteessa kuin koUegansa 
suurissa kaupungei ssa, koska tyomarkkinat, 
media ja mainonta ovat alikehittyneet, vaestOn 
ostomahdollisuudet alhaiset, palkat mediaorga
nisaatioissa vaatimattomat ja sosiaalinen liik
kllVUUS vahaista. Nama vahemman suosiolliset 
sosioekonomiset olosuhteet vaikuttavat journa
lismin poliittisiin olosuhteisiin olla itsenainen ja 
tllrvattll. Niinpa toimitlajat pienissii kallpungeis
sa oval vahemman onneUisia ammatissaan Imin 
toirnittajat suurissa kaupungeissa. .lournalismi 



pienissa kaupungeissa on melko perinteista ja 
mUllttunut vahemman kuin suuressa kaupun
glssa. 

Tutkimusaineisto 

Artikkeli perustuu venalaisista toim ittaj ista 
tehtyyn tutkimukseen, joka oli osa Suomen 
Akatemian rahoittamaa (2006-2008) ja profes
sori Kaarle Nordenstrenginjohtamaa Tampereen 
yliopiston projektia Media in Changing Russia. 
Tutkimus suoritettiin yhteistyossa Ven~jan jour
nalistiliiton (Vsevolod Bogdanov ja Aleksandr 
Kopeika) kanssa. NeljaIJ.kymmenen kysymyksen 
kY5elykaavake tehtiin aikaisempien toimitta
jatutkimusten pohj alta (Weaver 1996, 1998; 
Ramaprasad & Kelly 2003; Pasti & Pietilainen 
2008). 

Materiaali kerattiin kahdessa vaiheessa. 
Ensimmiiisessa vaiheessa kyselylomakkeita 
jaettiin yleisvenalaisessii joumalistikongres
sissa syyskuussa 2008. Kyselyyn otti osaa 260 
osallistujaa 620:sta. He olivat eri paikoista: yksi 
neljasosa suurista (yli miljoonan asukkaan) kau
pungeista, yksi kolmasosa keskikokoisista (200 
000-999 000 asukkaan) kaupungeista ja 40 % 
pienistii (alle 200 000 aSllkkaan) kaupungeista. 
Otantaan sisaltyi edustaj ia kai kilta kolmelta Loi
mitusbierarkian tasolta: alin taso - rivitoiminajat 
(1/3); keskitaso - keskitason paallikot (13 %) ja 
korkein taso - paiHoimittajat (45 %). 

Seuraava vaihe loka-marra5hlussa 2008 
sisalsi kyselyn 536 toimittajalle koko maassa. 
Kyselyn suoriui Venajiin tiedeakatemian sosio
logian instituutti Mibail TSernysin jobdoHa koko 
maan kattavan haastattelijoiden verkostOl1sa 
avulla. Otospaikkakuntiin kuului 36 kaupunkia 
Venajan kaikisla federaatiopiireista, suurim
maksi osaksi snuria ja keskisuuria kaupunkeja, 
mukaan lukien Moskova ja Pietari. Vastaajien 
otos kiisitti riviloimittajia (78 %), keskitason 
paallikoita (16 %)ja paiitoimittaj ia (5 %). Nama 
alueilla tebdyn kyselyn tiedot yhdisteltiin kon
gressissa tehdyn ensimmaisen vaibeen tietoihin 
ja tuloksena oli yhteensa 796 vastaajalta. He 
tybskenteliviit eri medioissa: 3/41ehdistbssa, 1/5 

radiossa ja televisiossa ja noin 5 % Internetissa 
Taman lutkimuksen otoksen keraamispemsteel 
olivat samat kuin askettaisessa kansainvalisessa 
toimittajatutkimuksessa: saada mukaan erilaisia 
toimitustyon rnllotoja ja toimitushierarkian eri 
tasoja alirnrnalta portaalta korkeimmalle (Ha
nitzsch et at. 20 [0, 10). 

Ammatillinen rakenne 

JOllrnatismista on Ven~jalla tullut yha enenevassa 
maarin nuorten ihrnisten ammatti. Kun VUOllna 
1992 joka kolmas toimittaja oli aile 35-vuoLias, 
niin vuoden 2008 lopussa joka kolmas oli aile 
30-vuotias. Toimittajakunnan nuorentuminen 
VeniijaHa liittyy ammatin slatuksen radikaaliin 
muutokseen neuvostoaikojen valtiota tahella 
olevasta ideologisesta tyosta vapaiden rnark
kinoiden kaikille vapaaksi ammatiksi Vllodesta 
1992 alkaen. Sen suosio alkoi kasvaa median 
vapautumisenjohdosta,jonka tuloksena oli me
diamarkkinoiden, mainosmarkkinoidenja uuden 
erikoisalan, PR-alan. kukoistus. Nykyfuin toimit
tajan amrnatti on rnuodikas nuorten keskuudessa 
johtuen viihteen noususta televisiossa, radiossa 
ja aikakauslehdissa, sarnoin kuin nopeasta tek
nisesta kehityksesta ja mahdollisuuksista hyotya 
laloudellisesti. Monet yliopistot ovat penlstaneet 
media-alan opintosuuntia. Toisin Iwin Neuvos
toliilon jalkeiseWi Venajalla, toimittajat ovat 
Yhdysvalloissa ikaantyneel viimeisen vuosikym
men en aikana (Weaver et al. 2007,62). 

Toirnittajien nuorentumista ei pienissa kau
pungeissa kuitenkaan tapahdu. Niissa suurin osa 
toimittajista oli 40-60-vuotiaita; nuorten, aile 
30-vuotiaiden, toimittajien maara oli vahainen (8 
%). Se eroaa ratkaisevasti toimittajien ikaraken
teesta suurissa ja keskikokoisissa kallpungeissa, 
joissa oli melko tasapainoisesti kaikkia ikaryh
mia (Taulukko 1). Aile 30-vuotiaiden toimittajien 
maara niissa oli 35 % ja 34 %. 

Pienten ja suurten kaupunkien toirnittajien 
valille syntyva kuilu tuottaa ainakin kaksi 
p1Uitelmaa. Ensimmiiinen on, ettii nuoret toimit
tajat suosivat suuria kaupunkeja, koska heidan 
yliopisto-opintonsaja kaytannon harjoittelunsa, 
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samoin kuin sosialisaatio, on tapahtunut suurissa 
kaupungeissa. Valmistuneet 161'tavat helposti 
ty6ta kehittyneilla mediamarlJdnoilla ja PR- ja 
rnainosalalla, jotka tarjoavat hedJe nmsaat va
Iinnanmahdollisuudet t1'6h6n ja ansaitsemiseen. 
Pienissa kaupungeissa media- ja rnainosmarkki
nat ovat alikehittyneet ja t1'opaikkoja on vahan, 
kuten vanhempien toimittajien tutkimus osoittaa. 
Niin huonot tulevaisuudennakymateivat tyydym 
nuorten, suurissa kanpungeissa koulutettujen 
kunnianhirnoa. 

Toinen tekija on se, etta pienten kaupunkien 
ikaantyvassa toimittajakunnassa ei viliaa "nntta 
verta", minka YLloksi se jaa paitsi nuolten kou
lutettujen tuomaa haastetta - sita vasloin sc luo 
pohjaa journalismin taantumalle ja tyytymall6
myydelle. 

Pienten kaupunkien toimittajien sukupuolira
kenne eroaa keskikokoisten ja suurten kaupunki
en sukupuolirakenteesta: naistoimittajia on kaksi 
keliaa enemman (70 %) kuin miestoimittajia. 
Keskikokoisissa ja snurissa kaupnngeissa nais
toimittajilJa oli vain pieni enemmist6 (55-60 
%). Tama osoittaa, etta pienten kaupunkien 
toimittajakunta on naisistunut nopeammin kuin 
snruten. Tama liittyi ehka peliferian vaestoraken
teeseenja koulutusmahdollisuuksiin (enemman 
naisia kuin miehia ja enemman naisia, joilJa oli 
mediatyohon sopiva koulutus). 

Sunrten kaupunkien toimittajat olivat pa
remmin koulutettuja kuin piellten. Suurissa 
kanpungeissa puolella toimittajista oli joumalis
min alan tutkinto, kun taas pikknkaupnngeissa 
vain yhdella kymmenesUi. Median oli pienessa 
kanpungissa etsittava tyontekijoita paikallisen 

Taulukko I: Ika kaupunkityypeittain (prosemeissa) 

intelligentsian keskulJdesta. .Tournalismin ny
kytilan ne on erilainen kuin Neuvostoliitossa. 
Neuvostoaikana ei ulkopuolisilla oBut paasya 
valtiolliseen mediaau; toirnituskunnat oli taytetty 
valtion suunnitelrnan mukaan yliopistojen jour
nalismilllaitoksilta vaIrnistuneilla ilman mitaan 
eroja alueiden tai paikkakunticn valilla. Ammatti 
oli miesten ammatti, koska se oli poliittista tyota, 
jonka perustehwvana ali propaganda. Nykyaan 
joumalismi on avoin ammatti Venajalla; valtio 
ei enaa maaraa nno1'ia toimittajia tiettyyn me
diaorganisaatioon ja paikkaan, vaan he lekevat 
vapaasti valintansa - eivatka yleensa periterian 
hyvaksi. 

Verrattaessa pienten kaupunkien toimittajia 
suurten ja keskikokoisten kaupunkien toimit
tajiin sosiaalisen taustan mllkaan (mitattuna 
isan aseman mukaan) huomataan, etta pienten 
kaupunkien toimittajakunnan rakenne on melko 
"demokraattinen", koskajoka toinen toimittajista 
on peraisin ty6vaenlnokasta. Suurten kanpunkien 
toimittajakunnasta t.:las tulee pon'arillista - suu
rin osa toimittajista tulee keskiluokan perheista: 
johtajien ja eri alojen ammattilaisten, mutta 
useimmiteo muiden Imin toimittajien. Tutkimllk
sen tulokset (Taulukko 2) osoittavat, etta harvat 
toimittajat tulivat ty6vaenluokasta. Huolimatta 
neuvostoaikojen ty6Jaisten lasten "positiivisesta 
syrjinnasta" suurten kallpUnkien toimittajista 
vain 12 %:lIa oli kaupunkilainen ty6laistausta 
ja 4 %:l1a maaseudnn tyblaistausta. Tyolaisten 
lapsilla oli enemman mahdollisuuksia pienissa 
kaupungeissa,joissa he muodostivat noio puolet 
to imittajaku nnasta. 

Analysoitaessa toimittajien taustaa ammatilli-

Ikii Suuri kallplInki 
(:'1>=319) 

Keskisuuri 
kaupunki 
(N"'359) 

Pieni 
kaupulIki 
(N"'118) 

Kaikki 
(N=796) 

Aile 30 35 34 8 3t 

30-39 28 23 22 25 

40-49 15 18 22 17 

50-59 22 24 47 27 
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sen sukupolven mukaan huomattiin nykytoimit
tajien sosiaalisen taustan muutos: ty61aisperheet 
vahenevat ja keskiluokan perheet lisaantyvat. 
NeuvostoslLkupolvessa (toimittajat, jotka ovat 
aloittaneet neuvostoaikana) kolmannes (30 %) 
tulee tydvaenluokasta, kun taas vuoden 2000 
jalkeen aloittaneissa heita on vain 18 %. Samaan 
aikaan .<widen ammaltilaisten perheisiin kuulll
vien maara on Iisaantynyt neuvostosukupolven 
18 %:sta vuoden 2000 jalkeisen sukupolven 33 
%:in. 

Tama tulos panee ajattelemaan, etta nykyaan 
suurten kaupunkien keskiluokka pitaa journa
lismia itsel1een sopivana ammattina ja sulkee 
asteittain ulos ne, joilla on ty6vaenluokkainen 
tausta ja kilpailee heidan kanssaan kulttuuri
sesta paaomasta ja sosiaalisista verkostoista. 
Sosiaalisiin verkostoihin sisaltyy nepotismia ja 
verkostojen hyOdyntiirnista (blat), kun parhaat 
paikat - johtajien tai toimittajien - annetaan 
toimituksissa johtajien sukulaisille tai Hiheisille 
ihrnisille tai "hyoclyllisille ystaville". Niin kuin 
eras vastaaja sanoi: "Mihin katsotkin - joka 
paikassa on omia ihmisia". Aikaisemman tut
kimuksen (Pasti 2004) toimittajahaastattelut 
ja myohernmat tapaamiset toimittajien ja jour
nalismin opiskelij oiden kanssa ovat tuoneet 
esiin heida.n huolensa kasvavasta nepotismista 
suurten kaupunkien mediassa. On mahdollista, 
etta neuvostoaikainen tilanne toistuu sita mukaa, 
kun ty6vaentaustaisilla jalkelaisilla alkaa olla 

enemman mahdollisuuksia periferiassa, jossa 
on vahemman kilpailua ja mediaUa ei ole ruin 
tarkkoja vaatimuksia mlokkaille kuin suurissa 
kaupungeissa. 

Nyky-Venajalla toimittajat kuuluvat etuoikeu
tettuun ammattiryhmaan, jolla on mahdollisuus 
pitaa useampaakin ansiotyota lKuvio I). Kaksi 
tai kolrne ansioty6ta lisaa toirnittajien mah
dollisuuksia saada korkeampaa palkkaa seka 
monipuolistaa tulonhankintakeinoja. Suurissa 
kaupungeissa joka toisella ja pienissa kaupun
geissakin joka kolmannella toimittajaJ la on toi
nen ty6. Tama kertoo joumalististen palvelujen 
suuresta kysynnasta uudessa rnarkkinataloudes
sa, mutta myos free lance -toiminnan suosiosta 
toimittajien keskuudessa. Toimittajat oppivat 
luonnostaan o1emaan itsenaisia tekemalla paa
toksia ja ottamaan vastuun asiakkaistaan. 

Kaupunkityyppi vaikuttaa lulotasoon. Suhde 
tulee nakyviin seuraavalla tavalla: mila sumempi 
kaupunki, sita korkearnpi on toimittajan tulotaso. 
Suurissa kaupungeissa yli 30000 ruplaa ansait
sevia toimittajia on 25 %, pienessa kaupungissa 
17 %. Suurissa kaupungeissa yli 80 000 ruplan 
ansiot ansaitsevia toimittajia on 3,4 %, pienissa 
kaupungeissa heidan osuutensa on vain 1,7 %. 
Aile 10000 ruplaa (300 euroa) ansaitsevien toi
mittajien maara kaikkiaan oli 17 % Yleisin kuu
kausipalkka 01 i 10 000-30 000 ruplaa (300-900 
euroa): suurissa kaupungeissa tahan ryhmaan 
kuului 61 % toimittajista, keskikokoisissa .ia 

Taulukko 2: Vanhempien asema (kaupunkien koon mukaan, prosenteissa) 

SlIlIri kaupunki 
«I miljOOlla) 

Keskisuuri kaupunld 
(200 000-999 000) 

Pieni kaupunki 
(>200000) 

Kaikki 

Ylin johto 8 7 4 7 

Keskijohto 25 18 17 21 

AlinjohLo 3 6 4 5 

Toimittaja 4 4 1 4 

MUll ammattilainen 27 29 11 26 

Virkamies 9 9 10 9 

Tyonlekija kanpungissa 12 18 28 17 

Ty6ntekija maalla 4 5 21 7 

MUll 6 4 4 5 
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Pieru kaupuo.loMllJoOllakOl.LPUn.K.1 Ke-;ktz1J.un k~.IlpunkJ 

>Jk 200000 as)(200 01lO·999 000 a') 

Kuva 1. Toinen tyd (prosenteissa) 

pienissa kaupuugeissa 65 %. On muistettava, 
etta venaltLiset i1moittavat palkkansa nettona 
verotuksen jalkeen. Vuonna 2008 keskipalkka 
koko VenajaUa oli 9 000 ruplaa kuukaudessa, 
kun se Moskovassa oli 27000 ruplaa. 

Kaupungistumisasteella on vaikutusta media
markkinoiden kehitykseen. Pienissa kaupungeis
sa 71 %toimittaj ista tyoskentelee sanomalehdis
sa ja vain harva muussa mediassa. Se osoittaa, 
etta periferiassa sanornalehdet ovat yha tarkein 
paikaJlinen viestin. Suurissa kaupungeissa toi
mittajiUa oli pa~jon tyoJlistyrnisvaihtoehtoja: 
joka toinen tybskenteli sanomalehdissa, viiden
nes aikakauslehdissa ja viidennes relevisiossa 
ja radiossa. 

Toimittajien asenteet arnmatriliittoa kohtaan 
olivat erilaisia. Suurissa kaupungeissa vain kol
mannes toimittajista kuului journalistiliittoon, 
kun taas pienissa kaupungeissa jasenia oli 70 %. 
Eli paikalliset toimittajat muodostivat ammatti
yhdistyksen rungon. Tama panee ajattelernaan, 
etta he tarvitsivat enemman ammatiUisia kontak
teja ja tukea kansalliselta joumalistiliitolta kuin 
kollegansa suurissa kaupungeissa. Lisaksi suurin 
osa niista, joilla ei ollut ammattikoulutusta, piti 
Uirkeana saada vertaisryhmiiltaan tukea amma
tissaan. Jasenyys antoi heille itsevarrnuutta ja 
uskoa kuulumisestaan ammattilaisiin. Suurissa 
kaupungeissa monet toimittajat, joilla oli alan 
loppututkinto, eivat tallaista perinteistii sosia
hsaation rnuotoa tarvinneet. On lisattava, etta 
jasenyys liittyy sukupolveen. Kolme neljannesta 
neuvostotoimittajista siiilytti jasenyyden, kun 
taas vuoden 2000 jalkeisista toimittajista vain 17 
%. Nykyisin 41 %Venajan kaikista toimitlajista 
on journalistiliiton jasenia, mikii on samaa tasoa 

kuin Yhdysvalloissa, jossa jasenia on 41 % ame
riklcalaisista Loimittajista (Weaver 2007, 133). 

MiW tulee alan vali nnan motiiveihin, suurin 
ryhma, 42 %toimittajista, on etsinyt luovaa ty6ta 
ja siksi tullutmediaan. Kuitenkin heidan maaran
sa pienissa1<:aupungeissa oli pienin - kolmannes, 
kun taas suurissa heita oli 43 % ja keskikokoi
sissa kaupungeissa 45 %. Pienissa kaupungeissa 
viidennes oli paatynyt toimittajaksi sattumalta, 
mika oli kaksinkertainen maara verrattuna "sat
cumatoimittajiin" suurissa kaupungeissa. Tama 
toimii epasuorana todistuksena ammattilaisten 
puutteesta pienissa kaupungeissa ja heidan kor
vaamisestaan "satunnaisilla" henkilOilla. Mutta 
se kertoo myos onnekkaasta mahdollisuudesta 
periferiassa vaihtaa vanha ty6 parempaan. 
Pienissa kaupungeissa oli my6s suurin maara 
(viidennes) niita,jotka olivat tulleet toimittajiksi 
auttaakseen ihmisia; suurissa ja keskikokoisissa 
kaupungeissa heita oli vain yksi kymmenesta. 
Niissa sen sijaan joka neljas tnti alalle, koska 
halusi kitjoittaa artikkeleita, puhua radiossa tai 
esiintya televisiossa; viidenneksen motivaa1iona 
oli kommunikoida ihmisten kanssa. Pienissa 
kaupungeissa tiillaisia joumalistej a oli paljon 
vaheml11an. 

Toimittajien motivaatioeroja tarkastellessam
me voidaan paatella, etta suurissa kaupungeissa 
toirnittajat ovat suuntautuneet etupaassa luovuu
teen ja kommunikaation, mikii on toimittajan 
ammatin ytimessa ja myos keskustan claman
tyylin tarkea osatekija. Pienissa kaupungeissa 
roimittajat pitiviit ammattiaan sopivana tapana 
vaikuttaa todellisuuteen ja oUa yhteiskunnallisen 
toiminna.tl agentteja, mika on Hihella perinteista 
kasitysta ne uvostojoumalismista. 

Tybolot 

Toimittajia pyydettiin arvioimaan tybolojaan 
viiden pisteen skaalalJa: 5 - hyvin tyytyviiinen, 
4 - melko tyytyvainen, 3 - osin kylla, osin ei, 
2 - melko tyytymatOn.ia 1 - hyvin tyytyma
ton. Tyotyyryviiisyytta mitattiin kahdellatoista 
muuttujalla, jotka testasivat toimittajien lyon 
taloudellisia, poliittisia ja ammatillisia aspekteja. 
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Uihes 72 % toimittajistavastasi olevansa "hyvin 
tyytyvainen" tai "melko tyytyvainen" tyoh6n
sa; "hyvin tyytyvaisia" oli 19 %. Tarkeimmat 
tyotyytyvaisyyden syyt (suurin maara. hyvin 
tyytyvaisia toimittajia) olivat: toimituksellinen 
itsenaisyys - tilaisuus paaWia itsenaisesti, miten 
ja mitakirjoittaaja keltoa (28 %); tilaisuus auttaa 
ihmisia (27 %); oman viestimen toirnituspoli
tiikka (27 %) ja tilaisuus toiseen tyobon (20 %). 
Nama nelja tarkeinta syytti sisalsivat kaikki as
pektit - ammatillisen, poliittisenja taloudelJisen 
- jotka paljastivat ni iden olevan sopusoinnussa 
amrnatissa. Mutta mita eroja oli to im ittaj ien 
tyooloissa riippuen kaupunkityypisl1i.? Tulokset 
on esitetty taulukossa 3. 

Suuret kallpungit olivat parbaita paikkoja, 
mita tulee tyon varmuuteen, tyon poliittiseen 
itsenaisyyteen ja mediaorganisaation toimitus
politiikkaan. Joka toinen oli tyytyvainen nii
hin. Keskikokoisissa kaupungeissa 01 i parhaat 
mabdollistludet ansioihin, uraan ja yhteiskun
nall iseen vaikuttamiseen - nelja kymmenesta 

oli tyytyvainen. Pienissa kaupungeissa tyoolot 
olivat huonoimmat - nelja kymmenesta ali 
tyytymatbn niihin. Mutta mika ei ollut lainkaan 
ylUittaviUi, pienissa kaupungeissa oli eniten au
tonomiaansa tyytyvaisiii toimittajia - meJkein 
seitseman kymmenestli oli tyytyvainen siihen, 
etta voi paaWia itsenaisesti miten ja mitii kirjoit
taa ja my6s auttaa ihmisia 

Ensi silmayksella tama tuntui oudolta, koska 
pienissa kallpungeissa oli hllonoimmat poJiittiset 
ja taloudelliset olosuhteet: vahemman turvatut 
ja itsenaiset sekii hllonommat palkat. Toisaalta 
heidan vastuksensa ei ole ristiriidassa sen ole
tuksen kanssa,jonka Weaverja hanen kollegansa 
ovat esiWineet tutkimuksessaan amerikkalaisten 
toimittajien negatiivisesta yhteydesta media
organisaation koon ja toimittajan kokeman 
autonomian valilla: "Kun koko suureni, koettu 
autonomia vaheni. Pienemmissa organisaatioissa 
tyoskentelevat toimitt<ljat tunsivat, etta heilla on 
enemman vapautta valita larinat ja paiittiia, mitii 
he halusivat korostaa niissa." Tutkijat totesivat. 

Taulukko 3: Tyytyvaisyys tyahon paikan mukaan (prosenteissa, taysin tai suurimmaksi osaksi tyy
tyvainen) 

Tyytyvaisyyden syyt Suuri 
kaupunki 
(N=319) 

Keskikokoinen 
kaupunki 
(N=359) 

Pieni kaupunki 
(N=118) 

Kaikki 
toimittajat 
(N=796) 

Mahdollisuus paiittaa, mila 
kiJjoittaa 

64,J 63,9 68,1 64,7 

Mahdollisuus auttaa ihmisia 60,2 66,9 67,0 64,2 

Median loimituspolitiikka 64,0 58,1 55,3 60,1 

1'yoo turvallisuus 53,2 51,9 45,4 51,6 

MahdolJisuus parempaan 
piitevyyteen 

51,9 47,1 58,5 51) 

Mabdollisuus vaikuttaa 
yhteiskuntaan 

47,9 50,6 46,4 48,9 

Mahdollisuudet lisiityohon 47,4 52,8 37,6 48,4 

Mahdollisuudet edeUi tyossaan 38,6 42,7 47,3 42,1 

Tulot 37,4 40,9 32,7 38,8 

!vlahdollisuus toiseen maa.n 
journalismin kautla 

36,7 40,9 31,7 37,7 

Ammatin poliittinen 
riippumattomuus 

42,0 34,7 29,2 37,1 

Muut edul 33,6 40,3 34,2 36,7 

IDANTUTKiMUS 2:2011 43 



eWi suuremmat organisaatiot ovat byrokraatli
sempia ja saannellympia kuin pienet organisaa
tiot. (Weaver et a12007, 84.) 

Tassa tutkimuksessa ei kysytty vastaaj ilta 
heidan mediaorganisaationsa kolcoa. Siksi 
voidaan vain a priori sanoa, etta picnemmissa 
kaupungeissa mediaorganisaatiot ovat pienempia 
kuin suurissa kaupungeissa. Tutkimuksessa ky
syttiin samat kysymykset kuin amerikkalaisessa 
toimittajatutkimuksessa koskien toimittajien 
mahdollisuuksia valita juttujen aiheet ja sen, mita 
he halusivatjutuissaan painottaa. Tassa ei ollnt 
havaittavissa merkitUivia eroja erityyppisten 
kaupunkien toimittajien vaJilla 

Viidennes toimittajista sanoi, etta he voivat 
saada ideansa "aina" lapi, eika tassa oUut eroja 
erikokoisten kaupunkien valilla. lahes 70 % 
kaikista toimittajista sanoi, etta he onnistuivat 
"suurimmas:,a osassa tapauksia": pienissa kau
pungeissa - 70 %. keskikokoisissa - 72 % ja 
suurissa 67 %. Uutisten, aiheiden ja reportaasien 
ongelmien valinnassa "taysin itsenaisten" tal 
"melko itsellaisten" toimittajien maara pienissa 
kaupungeissa oli suurempi (71 %) kuin keskiko
koisissa (59 %)ja suurissa (66 %) kaupungeissa. 
Itselle tarkeiden ideoiden painottamisessa "tay
sin itsenaisten" tai "melko itsenaisten" maara 
pienissa kaupungeissa ali v~lhan pienempi (70 %) 
kuin keskikokoisissa (75 %) ja suurissa (74 %) 

kaupungeissa. TuJokset osoittivat. etta suurin osa 
venalaisista toimittaj ista tunsi itsensa itscnaiseksi 
tyopaikallaan. Tama tuntuu yllattavalta, silla 
kansainvaliset arviot eivat ole viime vuosina 
tunnustaneet Venajan mediaa vapaaksi (Repor
ters Without Borders 2010, World Audit 20 II). 
Venajan viestintaviraston raportti osoittaa myos 
median taloudellisenja poliittisen riippuvuuden 
aluee1Jisista vallanpitajisti.,ja televisio on valtion 
tinkan valvonnan aHa (FAPMC 2010). 

Nousee kysymys: mista ja kenestii venalaiset 
toimittajat tuntevat olevansa riippumattomia? 
Saadaksemme lisiia tietoa tyooloista tutkimme 
sita, mita rajoitnksia toimittajiJla ali tyossaan. 
Toimittajien oli valittava kaksi eniten vaikuttavaa 
rajoitusta 12 ehdotetusta. Listaan sisaltyi ulkoi
nen paine poliittist.enja kaupallisten vaikuttajien 
taholta: virkamiehiltii, mainostajilta, yleisblta; 
sisainen painostus mediaorganisaation taholta: 
toimitustyon linjasta, paallikbilta, omistajilta, 
koHegoilta; ja ammatin sisainen paine kuten 
eettiset rajoitukset. Eniten toimittajien tyota 
rajoittava tekija (Taulukko 4) olivat paikalliset 
viranomaiset - yksi kolmasosa mainitsee heidat 
ja yksi viidesosa toimituksen paallikol. Mutta 
tilanne oli huonompi pienissa kaupungeissa: 
joka toinen mainitsi paikallisten viranomaisten 
painostuksen ja kolmasosa toimituksen paalli
koiden painostuksen. Se osoittaa, kuinka altis 

Taulukko 4: Venalaisten toimittajien joumalistiset rajoitukset (paikan mukaan, prosenteissa) 

Rajoituksen Hi.hde SlIlIri kaupunki Keskikokoineo 
kaupunld 

Pieni 
kaupunki 

Kaikki 
toimittajat 

Paikalliset viranomaisct 19,6 30,8 51,3 29,4 

Piiiil1ik6t toimituksessa 22.2 19,6 33,9 23,0 

Yleiso 18,3 19,6 20,9 19,4 

Ammattietiikka 13,3 14,1 18,3 14,6 

Viestimen poJiittinen asema 14,6 13,8 10,4 13,7 

Viestimen kobdeyleis6 21,3 13,3 13,9 16,5 

LiillovaJtion viranomaisel 7,3 6,6 7,0 7,1 

Mainostajat 14,3 18,4 3,5 14,5 

OmistajaL 9,6 11,8 52 9,9 

Kollegoidcn mielipiteet 3,7 2,6 4,3 3,4 

Muu( 4,7 4,0 1,7 3,9 

44 IDANTUTKIMUS 2/2011 



paikallinen media oli viranomaisten painosluk
selle pienissa kaupungeissa. Mutta se ei ollut 
ylHittavaa, silla ne ovat riippuvaisia paikallisesta 
budjetista. 

Suurissa kaupungeissa poliittinen painostus 
vaikutti vain yhteen viidennekseen; siella toi
mittajat kokivat painostusta markkinavoimien 
taholta, etenkin mainostajien ja yleison. Toi
mitlajien oli mukautettava tyonsa siten, etta se 
tyydytti paremmin naiden ryhmien intresseja, eli 
he sULUltautuivat yha enemman voitl.oon. Pienissa 
kaupungeissa mainostajat olivat vahiten tarkea 
tekij a toimittajan tyassa. Tama osoittaa, etta 
pienissa kaupungeissa kaupallistlIrnisen vaiku
tus toirnittajan ty6h6n on viela beikko, kun taas 
poliittinen painostus oli tarkein. 

Eettiset nakokohdat olivat pienissa kaupun
geissa vilhan vahvemmat (melkein viidennes) 
kuin suurissa (13 %) ja keskikokoisissa (14 
%) kaupungeissa, mutta kollegoiden mielipide 
rajoittavana tekija oli kaikille toimittajille kau
pungin suuruudesta riippumatta vahemman tar
kea. Toimittajat ottivat huom ioon eniten ulkoiset 
paineet ja vahiten sisaiset rajoitleet - kollegoiden 
mielipiteen ja eettisel.nakokohdat. Tiima osoitti, 
etta llikoiset tekijiit toimivat tiirkeimpina saan
telijdina heidan tyossaan ja kayt6ksessaan, kun 
taas sisaiset ammatilliset rajoitteet jaivat hei
koiksi ja artikuloimattomiksi. Tiillainen tilanne 
muistutti Neuvostoliiton aikaa, joka antoi oikeu
tuksen valtella arnmatillista vastuuta vetoamalla 
valtiolliseen sensuuriin. 

Mukautuminen ulkopuoliseen poliittiseen 
kontrolliin voidaan se1ittaa tyytyvaisyydella 
oman viestimen toimintaan. Suurin osa oli sita 
mielta, etta ol11at mediaorganisaatiot olivat mel
ko hyvia tiedon jakamisessa yleisalle. Kun 10 
% sanoi olevansa varma siitii, etta media tekee 
"erinomaista ty6ta", 36 % oli varma, etta se 
tekee "hyvaa tyota", ja 46 % tunsi, etta se tekee 
tydta "hyvin, l11utta ei taysin i1man puutteita". 
Pienissa kaupungeissa viimeisen vaihtoehdOil 
oli valinnut useampi (61 %) kuin suurissa (41 
%) ja keskikokoisissa (46 %) kaupllngeissa. 
Kriittisia, omaan viestimeensa tyytymiiltomia 
toimittajia oli vahan: 8 % kaikista toimittajista 

ja 6 % toimittajista pienissa kaupungeissa. 

Journalismi ja kaupungistuminen 

JOllrnalismin kehitys koiLnen tyyppisissa 
kaupungeissa: sUlIri ssa, keskikokoisissa ja 
pienissa kaupungeissa paljastaa sen yhteyden 
kaupungistumisen asteeseen. Toimittajakunnan 
ammatillisel rakenteet ovat erilaisia. Pienten 
kaupunkien journalismia ectustivat etupaassa 
vanhat toimittajat, naiset, joilla oli tyovaen
luokkainen tai virkamiestausta. Aikaisemmin 
monet heista 01 ival tyoskennelleet muulla alalia 
kuin journalismissa, vain joiJlakin oli media
alan ammattikoulutus. SUlIri enemmisto kuului 
journalistiliittoon, mika todistaa perinteisesta 
neuvostoaikaisesta ammattiin sosiaalistumisesta. 
Monet heista olivat Lulleet toirnittajiksi luovan 
tyon VLloksi, mutta myos onnekkaan sattuman 
kautta toivoen voivansa auttaa ihmisia. Nama 
tulokset ovat askettaisen Venajan journalisti
liiton tekeman alueellista lehdist6a koskevan 
tutkimuksen tulosten mllkaiset: keskimafuainen 
paatoimittaja on ialtaan 45-60-vuotias nainen, 
jolla on humanistinen korkeakoulllkouI utus, 10 
-20 vuoden kokemus journalismissa, perusmoti
vaationaan IUOVULlS, korrullunikaatio tai onnekas 
satturna (Kasjutin 2010). 

SliLUissa ja keskikokoisissa kaupungeissa taas 
toimitlajat olivat suurimmaksi osaksi nuoria 
puolet aile 30-vuotiaita; sukupuolijakauma oli 
tasainen - labes yhta paljon miehia ja naisia; 
toimittajat tulivat keskiluokasta ja eliitista; heilla 
oli ammattikolilutus; ja heidan tarkein motivaa
tionsa on luova ty6, median uudet eriLyisalat ja 
kommunikaatio. He, etenkin nuori sukupolvi 
- olivat vahemman kiinnostllneita liittymisesta 
nykyiseen joumalistiliittoon. 

Toimittajien elintaso ali paljon ylapuolella 
koko Venajan keskiansiota hyvien palkkojen 
vuoksi seka sen vuoksi, etta toimittajat ovat 
etuoikeutetussa asemassa pitamaan useita an
sio16ita. Suurissa kaupungeissa heilla oli kui
tenkin paremmat ansiat; siella oli kaksi kertaa 
enemman hyvatuloisia toimittajia kuin pienissa 
kaupungeissa. Tama liittyi myos toimitlajien 
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tybmarkkinoiden kehitykseen seka mediaraken
teeseen paikkakunnilla. Suurissa kaupungeissa 
on monipuolinen mediateollisuus,jossa on hyviu 
palkattuja taita televisiossa ja aikakauslehdissa 
ja lukuisissa mainos- ja PR-Loimistoissa, jotka 
toimivat osana liikeLoirnintaa. Pienissa kaupun
geissa paikkakunnan paamedia on perinteinen 
sanomalehti, joka on selvinnyt rnarkkinoilla, 
koska sita yleensa rahoittavat paikalliset viran
omaiset. 

Tybolot olivaterilaisia. Pienissa kauplmgeissa 
toimittajatolivat eniten riippuvaisia: joka toinen 
sanoi olevansa riippuvainen paikallisten viran
ornaisten poliittisesta kontrol1istaja yksi kolman
nes toirnituksellisesta kontroII ista. Nama ulkoiset 
ja sisaiset painostukset pakottivat toimitta vat 
tottelevaisiksi ja noyristeleviksi tyontekijbiksi, 
jotka eivat arsyta viranomaisia tai paallikoitaan. 
Pienessa kaupungissa tyon menettamisen pelko 
tarkoitti korkeaa itsesensuurin tasoa, kun taas 
rajoitetut tybmarkkinat laskivat mahdollisuuksia 
ammatilliseen liikkuvuuteen. He saivat tyydytys
la mahdollisuuksista edeta toimituksessa. 

Suurissa ja keskikokoisissa kaupungeissa 
toimittajien poli ittisen itsenaisyyden taso oli 
melko karkea. Vain yksi viidennes suurissa ja 
yksi kolmannes keskikokoisissa kaupungeissa oli 
kokenut painostusta paikallisten viranomaisten 
taholta, mika oli kayUinnossa ybta suurta kuin 
markkinoiden painostus: mainostajien ja yleison 
taholta. Median, mainosalan ja PR-toiminnan ke
hittyneet markkinat samoin kuin syntyvat uudet 
media-alat tuottivat korkeampaa liikkuvuutta. 
Toimittajat olivat tyytyvaisia tyon varmuuteen, 
mahdollisuuksiin ansaita rahaa, rakentaa po
liittista uraa ja etsia parempaa paikkaa. Tiima 
tarkoittaa, etta kaupungistumisella on yhteys 
toimittajakunnan rakemeeseen. Pienetkauptmgit 
ovat vahiten lupaavia paikkoja tuleville sukupol
vilJe eivatkii. nuoret tule sinne. Nuorten toimitta
jien virta pois pienista kaupungeista suuriin on 
huomattu aikaisemmissa tutkimuksissa (Pasti 
2005,2010). 

Tutkimus ei sita vastoin vahvistanut oletus
ta, etta pienten kaupunkien toimittajat olisivat 
vahemman tyytyvaisia ammatissaan pienten 
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kaupllnkien vahemman suosiollisten sosioekono
misten ja pohittislen olosuhteiden vuoksi. Toki 
he olivat kohdarrneetjaykan poliitlisen koutrollin 
tybssaan. Mutta media on mybs tuonut heille 
parempia taloudellisia mahdollisuuksia (palkka, 
obeishyOdyt, toinen tyb) kuin muut ty6paikat 
periferiassa. Paikalliset viranomaiset tukivat 
mediaa melko hyvin ja siiannollisesti. Pienten 
kaupunkien toimittajat nauUivat eliittistatukses
taan,joka heilla oli medianja paikallishallimojen 
liiheisen yhteyden vuoksi. Eli beidan korkea 
tyytyvaisyytensa johtui heidan hyvasta talou
dellisesta tilanteestaan ja korkeasta asemastaan 
yhteisojensa sosiaalisessa rakenteessa. He olivat 
lojaaleja poliittiselle kontrollille, koska heidan 
viestimensa palvelivat paikallishallintoa. Niin 
kuin he sanoivat: periaatteessa voi kirjoittaa kai
kesta mista haluaa, mutt.a julkaistavaksi paatyy 
sellainen teksti, joka sopij paatoimittajalle tai 
viestimen omistajalle tai sponsoreille. Toimit
tajien VapallS on olemassa yhta aikaa vapauden 
puutteen kanssa. Suoria kaskyja viranomaisilta 
viestimelle siita, mita voi kiljoittaa, ei ehka 
oUut, mutta oli olemassa nimia ja aiheita, joita 
ei kiisitelty - niin kutsutut muslat listat niista, 
joita ei paastetty esille mediassa. Mustilla lis
toilla oli niita, jotka olivat joutuneet konfliktiin 
viranomaisten kanssa, tai jotka olivat kritisoi
neet mainostajia tai jotka olivat konfliktissa 
toimittaj jen kanssa. (Kasjuti n201 0.) Kansalaiset 
muodostivat kaikkein aktiivisimman osan yh
teiskuntaa, mutta juuri heidat media sulki pois 
poliittisesta elamasta. Media pitt huolta hallitus
tenja liike-elaman intresseista. Toirnittajat olivat 
riippuvaisia viranornaisista ja rahasta, mutta 
eivat yleisosta. Heidan suuri tyytyvaisyytensa oli 
seurausta myos heidan riippumattomuudestaan 
yhteiskurrnasta. 

Toimittajien lojaalisuus ammatin po1iittisen 
vapauden puutteelle on muoto,jolla he sopeutui
vat nykyiseen jarjestykseen ja vakauteen,joka ei 
poista markkinoiden vapauksia. Yhteiskuntaan 
mukautumisessa 011 jaljella, kuten Valentina 
Fedotova huornauttaa (2005, 10), kaksi muotoa: 
henkiinjaaminen ja rikastuminen. Nyky-Venajal
Iii. ne muodostavat kaksi elaman perusmuotoa ja 



edustavat sosiaalisen todellisuuden aarinunaista 
vulgarisoitumista, jonka vakavista seurauksista 
yhteiskunta on huolissaan. Suurin osa venalaisis
ta toimittajista on allekirjoittanut taman mukau
tumisen sosiaalisen sopimuksen. Epavapaassa 
mediassa tyoskermellessaan he olivat tyytyvaisia 
ammatissaan riippumatta kaupungin koosta. 
Tyytyvaisten maara oli VUOlUla 2008 jopa hieman 
suurempi (70 %) kuin kaikkein liberaaleimpana 
aikana Neuvostoliiton jalkeisessa historiassa 
vuonna 1992,jolloin 60 %toimittaj ist} oli melko 
itsenaisia tyossaan (SvititS et al. 1995). Maara 
on vain vahan pienempi kuin amerikkalaisilla 
toimittajilla vuonna 2002: 84 % oli melko tyyty
vaisia tai hyvin tyytyvaisia (Weaver et al. 2007, 
107). Eli voidaan paatella, etta toimittajat tukivat 
2000-luvun vakaata kautta. 

Journalismin jakautunut kentta 

Johtopaatoksena suurten ja pienten kaupun
kien toimittajien eroista voidaan esittiia, etta 
ne muodostavat jakautuneen maailman, joka 
on osa niiden erityista paikallista kontekstia 
nyky-Venajalla. Suurkaupungitja keskikokoiset 
kaupungit ovat avoimia, innovatiivisia paikkoja, 
joiden, kilpailevat ryomarkkinat, media, mainos
ja PR-ala seka viihdeala kehittyvat dynaamisesti. 
Toimittajilla on runsaasti mahdollisuuksia 
tyollistya, ansaita ja etsia ammatillista identi
teettiaan ja itsensa toteuttamista. rama tuottaa 
toimittajien suurta sosiaalista liikkuvuutta. 
Journalismin kentta ei ole homogeeninen vaan 
jakautunut erilaisiin ala-kenttiin: riippumaton 
journalismi (ammatti), kaupallinen journalismi 
(osa populaarikulttuuria), PR- jamainostoimistot 
(liike-elama). On valinnan ja toiminnan moni
naisuus,joka kohtaa ouoren, ammattikoulutetun 
suknpolven, joka tuke eliitin ja keskiluokan 
menestyneista perheista. 

Sen sijaan piener kaupungit ovat rajoitLlsten 
ja pakottavien suhteiden paikkoja: huonor tyo-, 
media- ja mainosmarkkinat. Media on paaasiassa 
paikallishallinnon tiedottaja. Toimittajilla ei ole 
monia tyol1istymis- ja toimintamahdollisnuksia. 
Sanomalehdet ovat yha poliittisen kommuni
kaation ja yhteison integroitumisen paaviestin. 
Vanhat toimittajat selviavat hyvin: heiHa ei ole 
kilpailijoina nuoria toimittajia. He ansaitsevat 
paremmin kuin miUi asiantuntijat muissa amma
teissa. Niinpa pienet kaupungit pysyviit valtion 
(paikallishallinnol1) ja joumalismin perinteisen 
paternalistisen suhteen saarekkeina ilman, etta 
markkinoiden vaikutusta oJisi viela toistaiseksi 
havaittavissa. Toimitt~jat eivat ole masentuneita, 
niin kuin oletimme, vaan tyytyvaisia etuoikeu
tetusta asemastaan HihelJa viranomaisia sekii 
vaikutusvallastaan yhteis66n. 

Nykyinen suuntaus Veniijan kaupunkien 
kehityksessa suosii suuria kaupunkeja seka 
tybvoiman etta paaomanja teknologian suhteen. 
1900-Juvun alussa Max WeberilJe ja hanen 
edeltajiJIeen Marxille, Tonniesille ja SimmeliJIe 
metropoli oli "epainhimillisen, halventavan so
siaalisen ympanstbn paradigma", joka oli yksi 
kaupungin olennaisimmista luonnehdinnoista 
(Ahmed 2004, J), mutta 2000-luvulla- niin kuin 
Manuel CasteHs (2001, 378-384) esittai:i - ny
kyaikainen metropoli avaa loputtomia mahdolli
suuksia asukkailleen Castellsin suurkaupunkien 
nousun ennustuksen valossa pitaisi kiinnittaa 
enemmiin huomiota Moskovassa, Pietarissa ja 
muissa suurissa kaupungeissa tyoskentelevien 
toimittajien tyon tutkimiseen, jotta ymmar
rettaisiin paremmin veniiliiisen journalismin 
luonnetta. 

Englal1nista suomentanut Pdivi Paloposki. 
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