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Viestinnällä ja vuorovaikutuksella 
tutkimustiedosta enemmän irti  
Erilaiset rahoitusinstrumentit asettavat tieteentekijöille uudenlaisia vaateita. 

Nykytutkijoilta odotetaan substanssiosaamisen lisäksi käsitystä yhteiskunnassa 

ilmenevistä kehittämistarpeista ja siitä kuka heidän tuottamastaan tiedosta hyötyy. 

Ymmärryksen rakentumiseksi tutkijoilta odotetaan vuorovaikutusta sekä näkemystä 

tämän toteuttamisesta. Vaatimusten ristipaineessa ei pitäisi unohtaa, että tutkija 

tarvitsee aikaa ennen kaikkea tulokselliseen tutkimustyöhön. Vuorovaikutuksen 

ammattilaisuutta ei odoteta – tarvitaan tukea tarjoavaa viestinnän osaajaa.

TEKSTI: KAISA IKONEN

TUTKIMUSTIEDOLLA on merkittävä tehtävä yhteis-
kunnassa ja tieto pitää saada käyttöön. Tutkimusra-
hoitus saadaan eri lähteistä ja jokaisella rahoittajalla 
on painotuksensa. Esimerkiksi Suomen Akatemian 
yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvos-
ton (STN) rahoittaman tutkimuksen tulisi vastata sekä 
tiedontuottajien, -hyödyntäjien että Valtioneuvoston 
määrittelemiä tarpeita (Suomen Akatemia 2016a), ja 
toimia ”yhteiskunnan kehittämisen ja päätöksenteon 
strategisena resurssina” (Mickwitz ja Maijala 2015, 29–
33). Olennaista STN-hankkeissa on, että tutkimustieto 
tuotetaan yhdessä eri sektoreita edustavien tiedonhyö-
dyntäjien eli sidosryhmien kanssa (nk. co-creation). 

Viisi tieteenalaa yhdistävä BCDC Energia (2015–
2017–2021) on yksi STN-hankkeista, joilta vaadittiin 
hakuvaiheessa vuorovaikutussuunnitelma yhteiskun-
nallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden osoitta-
miseksi. BCDC Vuorovaikutus -tutkimustiimin johta-
ja, professori Maija-Leena Huotari pitää myönteisenä 
sitä, että haussa korostettiin vuorovaikutussuunni-
telman merkitystä. Suunnitelmassaan BCDC Energia 
on tarttunut vuorovaikutushaasteeseen allokoimalla 
resursseja hankeviestijälle ja Vuorovaikutus-tiimille. 

Tuottajan vai hyödyntäjän tutkimusintressit?

Rahoitusinstrumentin määrittelemät tutkimustiedon 
tarpeet ja hyödyntäjät sekä vuorovaikutussuunnitel-
man vaateet ja -osapuolten määrä voivat hämmentää 
ja herättää tutkijassa kysymyksiä. Esimerkiksi, onko 
tutkimuksen lähtökohtana tutkimusryhmän tutki-
musintressit vai päätöksentekijöiden ja tiedonhyödyn-
täjien tarpeet. Entä missä määrin tieteentekijän tulee 
rahoittajalle vastuullisena tiedontuottajana kuulla tie-
donhyödyntäjiä, ja millä tavalla tutkimustieto päätyy 
sen hyödyntäjien ja koko yhteiskunnan resurssiksi? 

STN:n Per Mickwitz pitää ongelmana, ettei tiedon-
tuotanto kytkeydy aina tarvittaviin ilmiöihin sekä 
sitä, että tietoa tuotetaan käyttäjän näkökulmasta 
epärelevanteista asioista. (Mickwitz 2017.) Tiedontar-
peiden tunnistamiseksi tutkijoilta odotetaan valveu-
tuneisuutta, ja varhaisessa vaiheessa käynnistettyä 
vuorovaikutusta tiedonhyödyntäjien kanssa. BCDC-
konsortion tutkimusjohtaja Rauli Svento (2017) pohtii 
BCDC:n tarinassa tiedeyhteisön hyväksyntää tutkijoi-
den perinteisenä auktoriteettina. Kuulevatko tutkijat 
vielä uusienkin tarpeiden maailmassa liian usein 
pelkkää tiedeyhteisön ääntä? 

Viestinnän haasteet

Jokainen tutkimushanke lähtee toteuttamaan vies-
tintätyötä valitsemaansa tietä. Onnistunut viestintä 
ei ole haasteetonta. Esimerkiksi ajoittaminen ja tyyli 
vaativat suunnittelua. Aalto-yliopiston professori Pirjo 
Ståhle ja tutkijakollegat (2016, 49–51) muistuttavat, 
että tiedon olisi oltava päättäjien saatavilla oikeaan ai-
kaan. Tutkimustuloksia ei ole kuitenkaan perinteisesti 
kerrottu ennen tieteellistä julkaisemista. Kohtaako 
tutkimusmaailman aikaikkuna ja pitkät julkaisupro-
sessit tiedonhyödyntäjien tarpeet? 

Mickwitzin (2017) mukaan yksi tiedontuotannon 
haasteista on tulosten esittämisessä. Myös Kelan 
tutkija Tapio Räsänen (2017, 14) näkee, että juuri 
vaikeaselkoisuus voi piittaamattomuuden sijaan olla 
syy tutkimustiedon huomiotta jättämiseen. Tieteen 
popularisointi on lupaava keino, johon BCDC on koh-
distanut voimavaroja: hankeviestijä ja Vuorovaikutus-
tiimi tukevat tutkijoita käytännön vuorovaikutus- ja 
viestintätyössä, joka kytkeytyy tiimissä myös tietojoh-
tamisen, uuden tiedon luomisen ja vuorovaikutuksen 
tutkimukseen (Huotari et al. 2016, 29–32). 
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Yksin ei voi vuorovaikuttaa

STN:n johtava tiedeasiantuntija Tiina Petänen 
korostaa, että viestintä on tärkeä osa vuorovaikutus-
ta, mutta vain osa sitä (Suomen Akatemia 2016a). 
Siirtyminen yksisuuntaisesta viestinnästä useamman 
osapuolen keskinäiseen vaikutussuhteeseen – vuoro-
vaikutukseen – on haaste tieteentekijöille, ja haastaa 
myös hankeviestinnän käytännöt. 

Perinteiset verkkosivut ovat kotipesänä piilossa 
eivätkä houkuttele tiedonhyödyntäjiä reaaliaikai-
seen keskusteluun. BCDC:lle tärkeät sidosryhmät ja 
energia-alan toimijat ovat paikalla somessa. Vuoro-
vaikutuksen mahdollistamiseksi samaa odotetaan 
tutkijoilta. Hankkeen käytännönläheinen blogi & 
twiitti-sapluuna aktivoi tutkimustiimit vuorollaan 
levittämään popularisoidut asiantuntijatekstinsä 
BCDC-blogista eli tiedon ”kotipesästä” Twitterin ylei-
söille sekä reagoimaan käynnistyvään keskusteluun. 

Kahdessa vuodessa BCDC:n blogi- ja Twitter-vies-
tintä on vakiintunut. Mutta olemmeko onnistuneet? 
Myös verkko- ja somepalaute – kommentit, lukija- ja 
jakomäärät – kertovat viestinnän kehittymisestä kohti 
vuorovaikutusta. Palautetta tarkastellaan entistä 
kriittisemmin. 

Osaamisella ja yhteistyöllä  
vuorovaikutustavoitteisiin

Käytännön vuorovaikutustyöhön pitäisi taata riittävät 
taloudelliset, henkilö- ja aikaresurssit. Strategisen 
tutkimuksen infotilaisuuden keskustelussa on esitetty 
jopa kymmenen prosentin vuorovaikutusosuutta 

hankkeen kokonaisbudjetista (Suo-
men Akatemia 2016b). Toinen kysy-
mys on, keiden työaikaa vuorovaiku-
tus- ja viestintätyöhön allokoidaan.

Ståhlen ja kollegoiden (2016, 
49–51) mukaan ”vaikuttava tiede on 
osaamislaji”. Sekä tutkijalla että han-
keviestijällä on paikkansa; osapuolet jakavat vastuita 
ja tekemisen aikaa. Hankeviestijä on tiedeviestinnän 
osaaja ja käytännön toteuttaja, tiedontuottajan ja -hyö-
dyntäjien välinen linkki sekä vuorovaikutusverkoston 
laajentaja. Hän rohkaisee tutkijoita avoimuuteen, 
kannustaa, ideoi ja antaa palautetta eri substanssialo-
jen ei-asiantuntijana. Hankeviestijä tuottaa itse uutisia 
ja siirtää valmiita sisältöjä verkkoon vastaanottajan 
ulottuville sekä tekee yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Tutkimustiedon tuottajana tutkija on kuitenkin 
alkupiste. Hanke ei ole mitään ilman korkeatasoista 
tutkimusta sekä substanssiosaamista, jolla erotetaan 
tiedonhyödyntäjät yleisöjen massoista. Tutkijoiden 
ymmärrys vuorovaikutuksen ja viestinnän hyödyistä 
aktivoi kertomaan omasta työstä ja tuloksista. Hyväk-
syvä asenne ja arvostus lisäävät sitoutumista ja ajan 
antamista vuorovaikutustyöhön. 

Kirjoittaja FM Kaisa Ikonen toteuttaa BCDC Energian 
vuorovaikutus- ja viestintätyötä hankeviestijänä Oulun 
yliopiston Informaatiotutkimuksen ja viestinnän yksikössä. 
(kaisa.ikonen(a)oulu.fi) 

Tutustu BCDC Energiaan: bcdcenergia.fi, Twitter: @bcdc-
energia, YouTube: BCDC Energia

Keiden työaikaa  
vuorovaikutus- ja  
viestintätyöhön  

allokoidaan?

BCDC Energia -hankkeen tutkijat osallistuvat 
aktiivisesti vuorovaikutus- ja tiedeviestintätyöhön. 
Kuvassa etualalla BCDC Pilvilaskenta -tiimin tutki-
joita. Kuva: Kati Leinonen. 
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