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Sofia Taavitsainen blir ny kanalchef för Sveriges Radio Stockholm
Sofia Taavitsainen, idag på SVT, blir från och med mars 2019 kanalchef för Sveriges Radio Stockholm.

Sofia Taavitsainen FOTO: Anna Thodenius/SVT

– Jag har starka känslor för radio, och att få jobba i en verksamhet som spänner över såväl P4 Stockholm som P4 Extra och Vaken känns
fantastiskt inspirerande, säger Sofia Taavitsainen.
Sofia Taavitsainen kommer närmast från SVT men har tidigare jobbat på Sveriges Radio i olika chefs- och arbetsledarroller från 2011 till
2017 – de sista åren som Områdeschef inom minoritetsspråk på Sisuradion & Radio Romano. Dessförinnan har hon varit reporter,
producent och programledare i radio sedan 2000. Under den tiden deltog hon också i Sveriges Radios strategiska chefsprogram.
2017 rekryterades hon till SVT som nyhetschef för SVT Stockholm samt utgivare för SVT:s program och nyheter på finska, jiddisch,
meänkieli, romani, samiska och teckenspråk.
– Att få jobba med riksprogram som P4 Extra och Vaken såväl som det lokala uppdraget i Stockholm är spännande. Jag gick på förskola i
Upplands Väsby, hela grundskolan i Finland, gymnasiet i Botkyrka och högskolan i Huddinge. Att få jobba med att utveckla bra
radioprogram och nyheter för en publik med alla möjliga spännande bakgrunder känns både utmanande och rätt - och väldigt roligt, säger
Sofia Taavitsainen.
– Jag är jätteglad att få välkomna Sofia tillbaka till oss på Sveriges Radio och speciellt till Stockholm där vi är inne i ett stort
utvecklingsarbete med en satsning på fler lokalreportrar, fler lokala redaktionsnav och en utbyggd närvaro i länet. I den utvecklingen passar
Sofia utmärkt in med sin egen Stockholmsbakgrund och med sin förmåga att både se och ge perspektiv, säger Jakob Sillén,
områdeschef Mälardalen.
– Sofia är en erfaren chef som är skicklig att såväl leda utveckling som att bygga starka team och skapa kreativitet och engagemang på
sina arbetsplatser. Det gör henne till rätt person för SR Stockholm.
Sofia Taavitsainen tillträder i mars 2019 och kommer inledningsvis och fram till hösten 2019 att vara föräldraledig. Under denna period
fortsätter Lena Tideström-Sagström som tf kanalchef för SR Stockholm.
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För ytterligare kommentarer: Sofia Taavitsainen, via Sveriges Televisions växel, 08 – 784 2000 eller sofia.taavitsainen@svt.se eller
Jakob Sillén, områdeschef Mälardalen via 08-784 5000 eller jakob.sillen@sverigesradio.se

