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Tiivistelmä 

Tutkimuksen aihe on visuaalinen tiedeviestintä. Tutkimuksen tavoitteena on kuvailla, millainen 

tieteellisen tiedon visualisointiprosessi on ja antaa apuvälineitä tutkijoille oman tieteellisen tiedon 

visualisointiin. Tutkimus määrittelee hyvää visuaalista tiedeviestintää, sen toiminta-arvoja ja 

toimintaverkostoa sekä kuvailee millaisena alan tulevaisuus nähdään. 

 

Tutkimukseen haastateltiin kuutta alan ammattilaista, joiden tehtäväalueeseen kuuluu visuaalinen 

tiedeviestintä. Haastattelut olivat avoimia syvähaastatteluja. Tämän ohella tutkimuksessa tehdään 

yleiskatsauksellinen analyysi edustettujen medioiden kuvalähteisiin. 

 

Tutkimuksen keskeisinä tuloksina voidaan todeta: visualisointiprosessi on tapauskohtainen ja 

toimintaympäristöstä riippuvainen. Prosessin takana on aina tarve ja idea, josta prosessi etenee 

luonnoksiin ja viestin muokkaamiseen. Prosessi kulminoituu julkaisuun, jota seuraa suuren yleisön 

reagointi, palaute ja virheistä oppiminen. 

 

Tutkimus on suppea, koska haastateltavia oli ainoastaan kuusi. Kuitenkin edustetut tahot antavat laajan 

kuvan tieteen tämän hetkisestä visualisointiprosessista. Tutkimuksen tulokset hahmottuivat 

haastatteluista ja ammattilaisten arjesta. 

 

Tutkimusta olisi hyvä jatkaa syvempään sisältöanalyysiin lehdissä ja laajentaa tutkimusta tutkijoiden 

visualisoinnin arkeen. Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, voiko tieteellinen kuva toimia itsenäisesti 

ilman tekstiä. 
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Tee mielikuvaharjoitus: istut työpöytäsi äärellä, edessäsi on tietokoneella ja paperilla 

useita lukuja ja tekstejä. Sinä osaat tulkita luvut ja tekstit, ymmärtäen latinan, kreikan 

tai muun kielen sanalainauksien tarkoituksen, mutta miten saat edessäsi olevan suuren 

määrän tietoa muutettua sellaiseen muotoon, että ensinnäkin joku toinen ymmärtää 

asian samalla tavalla kuin sinä. Toiseksi joku toinen ymmärtää tulostesi merkityksen ja 

osaa yhdistää tiedon siitä saatavaan hyötyyn sekä saat supistettua aineiston yhdeksi 

artikkeliksi tai tiedotteeksi, että saat kollegat, median tai yleensä muut kiinnostumaan 

tutkimuksesi tuloksista. 

 

Miten etenet? Kirjoitatko ainoastaan tekstin ja lähetät sen eteenpäin vai otatko 

itsestäsi hymyilevän selfien tekstin saatteeksi vai hyödynnätkö eri visuaalisuuden 

mahdollisuuksia selventämään asiasisältöä.  Mikä näistä vaihtoehdoista houkuttelee 

sinua eniten, jos kuvittelet itsesi tiedelehden toimittajaksi? 

 

Katsot työpöydälläsi olevaa paperia, johon olet luonnostellut tikku-ukon, selailet kuvia 

Internetissä ja katsot kaveriesi päivityksiä Instagrammissa ja tajuat, että elät 

visualisuuteen painottavassa yhteisössä. Sosiaalisessa mediassa kaverisi kertovat 

päivästään yhdellä kuvalla ja lyhyet kommentit sekä symbolit selventävät kuvan 

sanomaa ja kaveriesi tunnetilaa. Onko teksti ilman visuaalisuutta tätä päivää? 

 

Kamppailet kysymysten kanssa kuten: miten visualisoit tieteellisen tietosi? Millaisen 

kuvan annat itsestäsi tutkijana, jos et visualisoi tietoasi? Mitä säännöksiä ja oikeuksia 

sinun pitää huomioida visualisoinnissa? Kenelle visualisoit? Onko sinulla tarvittavaa 

osaamista ja työvälineitä? Mistä saat apua ja neuvoa tieteellisen tiedon visualisointiin? 

 

Pro graduni tavoitteena on tutkia tieteellisen tiedon visualisointiprosessia 

ammattilaisten näkökulmasta ja selvittää sen kautta, mitä työkaluja ja vaihtoehtoja 

tutkijalla on oman tieteellisen tiedon visualisointiin. 

1 JOHDANTO 
Tikku-ukosta illustraatioksi 
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1.1 Tutkimuksen aihe ja tarkoitus 

Tutkimukseni aihe on visuaalinen tiedeviestintä: tieteellisen tiedon 

visualisointiprosessi. Tarkoituksenani on selvittää, miten alan ammattilaiset 

visualisoivat tieteellistä tietoa, millainen prosessi se on ja mitä siinä tulee ottaa 

huomioon. Lisäksi pyrin vastaamaan kysymyksiin: mistä tutkija voi aloittaa tieteen 

visualisoinnin tai saada apua sen toteutukseen? 

 

Tällä hetkellä, elämme yhteiskunnassa, joka luottaa nopeaan informaation 

saatavuuteen ja visuaalisuus on todellinen, luontainen ja tärkeä sosiaalinen ja 

kulttuurinen ilmaisumuoto. Tiedeyhteisön on pysyttävä yhteiskunnan muutoksen 

mukana ja vastattava sen antamiin haasteisiin tiedeviestinnän alalla ja levittää 

informaatiota perinteistä poiketen eri viestinnän muotoja hyödyntäen. (Lester 2003, 

117, Fabiola ja Lloyd 2014, 141.)  

 

Tutkimukseni tarkoitus on hahmottaa visuaalisen tiedeviestinnän haasteet ja 

vaatimukset tämän hetken yhteiskunnassa. Tavoitteenani on kuvailla tämän hetken 

tieteellisen tiedon visualisointiprosessia ja sen kautta antaa ideoita ja työkaluja 

tutkijoille oma tieteellisen tiedon visualisointiin. 

 

 

1.2 Keskeisiä käsitteitä 

 

Tutkimukselleni on tärkeää selventää käsitteitä ja niiden eroja kuten kuvallinen ja 

visuaalinen viestintä, jotta tutkimus avautuu lukijalle. Käsitteenä kuva tarkoittaa 

visuaalista tallennetta kohteesta tai tilanteesta kuten piirros, maalaus, valokuva, 

lehtikuva, tv-kuva tai juliste. Kun taas sana visuaalinen on sekä adjektiivi että 

substantiivi. Adjektiivina se on "silmin havaittava ominaisuus" ja substantiivina "näkyvä 

todellisuus" mukaan lukien mielikuvat ja kielen vertauskuvat. (Seppänen 2005, 16, 

Kuutti 2012, 94, 227.) 

 

Tutkimuksessani käytän termiä visuaalinen viestintä kuvallisen viestinnän sijaan sanan 

laajemman merkityksen johdosta. Visuaalinen viestintä tarkoittaa tässä tutkimuksessa 
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sekä liikkuvaa että pysähtynyttä kuvaa. Tutkimukseni keskittyy etenkin visuaaliseen 

tiedeviestintään eli miten tieteellistä tietoa on muutettu visuaaliseen muotoon. 

Tutkimuksessani tarkastellaan visuaalisen muotoilun oppeja ja sitä miten sitä voi lukea, 

mutta keskityn visualisointiprosessin kuvailuun ilmiönä. 

 

Visuaalinen tiedeviestintä voi olla tutkimusviestintää kuten viestintää kollegoille tai 

viestintää tiedeyhteisössä. Se voi olla myös tieteen popularisointia1 eli tieteen 

visualisointia suurelle yleisölle esimerkiksi aikakausilehdessä tai sanomalehdessä.  

 

Tutkimukseni kuvailee tieteen visualisointia kuuden eri ammattilaisen näkökulmasta 

joista jokainen edustaa eri tahoa ja joiden työnkuva ei ole aina ainoastaan tieteellisen 

tiedon visualisointia. Tämän vuoksi en tutkimuksessani jaottele tai tarkenna visuaalista 

tiedeviestintää tutkimusviestinnäksi tai tieteen popularisoinniksi vaan käytän niiden 

yleiskäsitettä tiedeviestintä: 

 Tiedeviestintä on yleiskäsite, joka kattaa tiedeyhteisön sisäisen 

 keskustelun, eri tieteenalojen asiantuntijoiden välisen 

 kommunikaation, tiedeviestinnän opetuksessa ja 

 täydennyskoulutuksessa sekä yleistajuisen viestinnän suurelle 

 yleisölle. (Karvonen ym. 2014, 168.) 

 

Tutkimukselleni on haasteellista myös tehdä ero informaation2 ja tieteellisen tiedon 

visualisoinnin välillä. Terminä informaatio tarkoittaa kaikkea ihmisten lähettämää ja 

vastaanottamaa viestiä ja sanomaa riippumatta niiden totuusarvosta (Kuutti 2012, 57). 

Kun taas tieteellisellä tiedolla on totuusarvo ja julkisuusperiaate3. Ei-tiedettä ovat mm. 

viihdekirjallisuus, taide, urheilu ja näennäistiede sekä pseudotiede. (Karvonen ym. 

2014, 56.) 

1 "Populaaria tiedeviestintää on monenlaista: yleisöluennot, tietokirjat, kolumnit ja kirjoitukset lehtiin, blogit, haastattelut 

mediaan, radion ja television tiedeohjelmat, dokumenttielokuvat, uutisohjelmat, luontoillat, tiedekeskusten ja museoiden 

näyttelyt tai vaikkapa esitys lyhyitä, viihdyttäviä tiedepuheita sisältävässä Science Slam -tapahtumassa." (Karvonen et al. 2014, 

172.) 

2 "Esimerkiksi oppikirjoissa, lehdissä, oppaissa ja käyttöohjeissa käytetään usein luonteeltaan informatiivista kuvitusta. 

Informatiivista kuvaa tarvitaan muun muassa havainnollistamaan rakennetta tai tapahtuman kulkua tai osoittamaan syy-

seuraussuhteita. ... Kuvalla todellisten havaintojen sijaisena on myös eräs etu: se voidaan ottaa esille yhä uudestaan, ja siitä voi 

välittömästi ja jatkuvasti tehdä tarkistuksia ... suuri helpotus muistille ja eläinopin opettajille. Informatiivisen kuvan tehtävänä 

onkin usein toimia ymmärtämisen ja oppimisen välineenä." (Niemelä 2003, 54.) 

3 "Tieteellisen tiedon julkisuus, eli viestiminen ja jakaminen tiedeyhteisölle, on ollut tieteen normi." (Karvonen et al. 2014, 53. ) 
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 Julkisuusperiaate tarkoittaa, että tutkijan on jaettava tietonsa, 

 viestittävä se ja perusteltava väitteensä tiedeyhteisössä, mikäli hän 

 haluaa yhteisön hyväksyvän sen tieteelliseksi tiedoksi. (Karvonen  ym. 

 2014, 52.) 

 

Käytän tutkimuksessani termiä suuri yleisö kuvaaman viestin vastaanottajia, mutta en 

viittaa sillä passiiviseen ihmisjoukkoon vaan näen yleisön vuorovaikutteisena viestin 

vastaanottajana. Suurella yleisöllä tarkoitetaan yhteisöä, joka vastaanottaa visuaalisen 

viestin, tulkitsee sen ja antaa sille merkityksen. Englannin kielessä yleisön voi erotella 

käsitteillä kuten audience eli massayleisö ja public eli julkisesti toimiva yleisö. Suomen 

kielessä erottelu on pyritty tekemään käsitteellä julkiso. Jätän tietoisesti käyttämättä 

termiä julkiso, joka viittaa John Deweyn termiin public. (Seppänen 2005, 184, Karvonen 

ym. 2014, 168.) 

 

Taasen mediaksi tutkimuksessani käsitetään sekä perinteiset joukkotiedotusvälineet 

kuten sanoma- ja aikakausilehdet, televisio ja radio että sosiaalinen media ja 

verkkojulkaisut. Julkaisulla käsitetään painetut julkaisut, e-julkaisut, aikakautiset 

julkaisut ja verkkojulkaisut. (Tuula Vainikainen 2013, 81). Käsite media "tulee 

latinankielestä sanasta medium (monikossa media), jolla viitataan välittäjään tai 

välineeseen, julkiseksi tekemiseen ja julkaisemisen keinoihin." (Nieminen & Pantti 

2009, 4.) 

 

 

Muut tutkimukselleni tärkeät käsitteet selityksineen: 

 

Visuaalinen ajattelu on keino, jolla luokittelemme mielikuvat muodon, linjojen, värien 

ja komposition kautta antaen niille merkityksen. Se toimii kriittisen ajattelun kanssa ja 

osoittaa interaktion ja vastaavuuden visuaaliseen ympäristöön. (Estrada & Davis 2015, 

145.) 

 

Visuaalinen järjestys käsittää visuaalisen "todellisuuden säännönmukaisuudet ja niihin 

kytkeytyvät merkitykset" (Kuutti 2012, 227). 

 



 

9 

Visuaalinen kommunikointi on sosiaalinen prosessi, jossa henkilöt tietoisesti viestivät 

muille visuaalisesti ja muut vastaanottavat sekä reagoivat viestiin (Estrada & Davis 

2015, 145). 

 

Visuaalinen kulttuuri on "näköaistiin nojautuva merkitysvälitteinen toiminta ja tämän 

toiminnan erilaiset lopputuotteet" (Kuutti 2012, 227). 

 

Visuaalinen lukutaito tarkoittaa tajua visuaalisesta järjestyksestä ja kykyä tehdä niistä 

tulkintoja (Kuutti 2012, 227). 

 

Visuaalinen oppiminen rakentuu prosessista, jossa saavutamme tietoisuuden tilan ja 

annamme visualisoinnille merkityksen sekä oppimisesta, miten käytetään visuaalisia 

representaatioita tehokkaasti (Estrada & Davis 2015, 145).  

 

Semiotiikka on oppia erilaisista merkityksistä ja niiden muodostumisesta erilaisissa 

merkitystä tuottavissa järjestelmissä mm. kuvajournalismi. Se tarjoaa välineitä 

ymmärtää representaation eli kuvan toimintaa. Representaatio voidaan määritellä 

merkityksen tuottamiseksi käsitteiden avulla.  Charles Sanders Peirce (1839-1914) on 

jaotellut semiotiikan kolmeen käsitteeseen: firstness, secondness ja thirdness. 

Firstness on välitön, pysäyttävä, tosi ja suora tunnevaltainen havainto kuten uutiskuva. 

Secondness on tulkinta, ei enää valtava tunnekokemus kuten kuvareportaasi. 

Thirdness on loogista päättelyä ja intellektuaalista toimintaa. Kuvaa opitaan 

tulkitsemaan ja "merkitykset ovat kulttuurisia, aikaan ja paikkaan sidottuja". 

(Seppänen 2005, Salo 2000.) 

 

Semioottiset koodit ovat "mediatuotteiden tulkintaan liittyvät merkityssopimukset, 
jotka mahdollistavat median käytön ja laajemmin tietyn kulttuurin jäsenenä 
toimimisen. Esimerkiksi ... sarjakuvaan piirretty salama yhdistetään henkilöhahmon 
suuttumiseen." (Kuutti 2012, 170-171.)  
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1.3 Tiedeviestinnän historia visuaalisen viestinnän näkökulmasta 

 

Tiedeviestintä on muotoutunut tieteen kehittymisen rinnalla ja sen historiallinen 

kuvailu aloitetaan yleensä Kreikan joonilaisista luonnonfilosofeista, jotka pohtivat 

todellisuuden lainalaisuuksia 700 eaa. Tieteellinen viestintä kreikkalaisessa kulttuurissa 

painottui puhekulttuuriin eli tietoa siirrettiin kollegoille, uusille sukupolville ja 

opiskelijoille puheen kautta. Antiikin Kreikan filosofeista mm. Platon  ei arvostanut 

näkemistä väylänä todelliseen tietoon. (Seppänen 2001, 56, Karvonen ym. 2014, 21-

23.) 

 

Osa tutkijoista mieltää tekstin ja typografian osaksi visuaalista viestintää, koska se on 

silmin havaittavissa. Kiilakirjoitus ja hieroglyfit olivat käytössä egyptiläisessä ja 

sumerilaisessa kulttuurissa 4000-3000 eaa. Kiinalainen kalligrafia kehittyi 1800-luvulla 

eaa. ja Lähi-idän seemiläiset käyttivät aakkoskirjoitusta ainoastaan konsonanteilla 

1500-luvulla eaa. Kreikkalaiset käyttivät omaa lineaarista kirjoitusta vokaaleilla 800-

luvulla eaa. Vanhan Testamentin kirjoittamiseen. (Lester 2003, 129, Karvonen ym. 

2014, 21-23.) 

 

Kirjoitustaito viestinnän välineenä mahdollisti tiedon siirron ajassa ja etäisyyksissä. 

Antiikin Kreikan tekstejä kirjoitettiin kirjoituspapyrukselle ja tieteellisiä tekstejä 

säilytettiin kirjastoihin mm. Aleksandrian kirjastoon Egyptiin 332 eea. Käsinkirjoitetut 

koodeksit tulivat käyttöön 300-luvulla ja ne olivat muodoltaan kirjoja. Sanojen väliin 

ruvettiin jättämään välejä 800-luvulla ja kirjurimunkit luostareissa kopioivat 

pergamentteihin käsin sekä tekstejä että värikkäitä kuvia. (Karvonen ym. 2014. 24, 26, 

27.) 

 

Paperin kehitys pergamenteista lumppupaperiksi 1300-luvulla ja puuselluloosaksi 

1800-luvulla sekä kirjapainotaidon kehitys 1400-luvulla Johannes Gutenbergin myötä 

mahdollistivat uudenlaisen tieteellisen kirjallisuuden. Painotekniikan kehittyminen 

vielä 1990-luvullakin on kasvattanut tieteellisten julkaisujen määrää. Tieteelliset lehdet 

kehittyivät Philosophical Transactions tieteellisen aikakausijulkaisun myötä 1665 
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lähtien. Suomen kieleen sana tiede omaksuttiin vuonna 1842 Volmari Kilpisen 

ehdotuksesta. (Lester 2003, 117, Karvonen ym. 2014, 28, 33, 41, 81.) 

 

Visualisoinnin kehittymiselle merkittävää on ollut tekniikan kehitys kuten kameran. 

Camera Obscuran eli pimeän huoneen alkuperä on epäselvä, mutta ilmiönä sen 

toimintatapa, valo muodostaa pienen reiän kautta vastakkaiselle pinnalle ylösalaisen 

kuvan, on ollut tuttu mm. kiinalaiselle filosofille Mozille 400 eaa. ja antiikin ajattelijoille 

kuten Aristoteleelle. 900-luvulla kiinalainen Yu Chao-Lung hyödynsi camera obscuraa 

tutkimaan valon kulkua ja Alhacen kuvan muodostumista. Alhaceen tutkimusta kuvan 

muodostumisesta jatkoi Rober Bacon 1200-luvulla ja hän käytti sitä apuvälineenä 

tarkkailemaan auringon pimennystä. Linssiä camera obscurassa käytettiin ainakin jo 

1500-luvulla. (Seppänen 2014, 37-39.) 

 

Camera obscuran käyttö vakiintui 1600- ja 1700 -luvulla. 1600-luvulla ihmiset saivat 

ihailla liikkuvaa kuvaa astumalla camera obscuran sisään, laitteessa eli rinnakkain 

vakava tieteellinen tieto ja huvittava spektaakkeli. Laitetta hyödynnettiin myös 

tieteellisten havaintojen tekemiseen mm. 1600-luvulla Robert Hooke ja René Descartes 

demonstroivat sillä silmän toimintaa ja John Kepler hyödynsi laitetta havaintojen 

tekemiseen ja nimesi laitteen camera obscuraksi. (Seppänen 2014, 23.) 

 

Teollisuuden myötä tieteen merkitys sen kehittämisessä kasvoi. 1600-luvulla kehkeytyi 

tiedemiehen ammatti ja  tutkijan apuvälineet keksittiin kuten teleskooppi ja 

mikroskooppi. 1700-luvulla Heinrich Schulze tutki hopeasuolojen tummumista ja työtä 

jatkoi Humphrey Davy ja Thomas Wegwood. Davy mm. teki kasveista ja hyönteisistä 

kuparipiirroksia ja varjokuvia. (Saraste 1996, 15, Seppänen 2014, 23.) 

 

1700- ja 1800-luvuilla oli useita erilaisia visuaalisia välineitä camera obscuran rinnalla, 

visuaalisen havainnoinnin tutkimisen apuna ja osana visuaalista viihdettä. Esimerkiksi 

englantilainen William Hyde Wollaston kehitti vuonna 1807 camera lucidan eli camera 

claran (valoisa huone). Prisman, joka heijasti kohteen pienikokoisena paperille, josta 

sen ääriviiva voitiin piirtää kuvaksi. Camera lucidaa hyödynsi mm. Darwin teoksessa 

Lajien synty. Hänen mukaan hän saattoi luottaa Sir J. Lubbockin piirtämiin kuviin mm. 

muurahaisten eri tyyppisistä leuoista, koska hänellä oli ollut apuna camera lucida. 

Valokuva keksittiin kuitenkin vasta 1800-luvulla, kun kuva saatiin kiinnitettyä. 
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Valokuvasta tuli todellisuuden ilmentymä, jota renessanssin aikana maalaus oli ollut ja 

jonka tieteellisestä perustasta oli useita tutkijoiden julkaisuja: finestra aperta eli ikkuna 

todellisuuteen. (Saraste 1980, 23, Kuusamo 1990, 10, Saraste 1996, 13, Seppänen 

2014, 23, 40, 42.) 

 

Keksintönä Louis J. M. Daguerra esitteli Pariisin observatorion johtajalle Francois 

Dominique Aragolle hänen ja Joseph Nicéphore Niépsen valokuvausmenetelmän. 

Arago esitteli sen edelleen vuonna 1839 taiteilijoille ja tiedemiehille Ranskan 

tiedeakatemian istunnossa hyödyllisenä välineenä tieteen ja ihmiskunnan kehitykselle. 

Kesti kuitenkin kauan aikaa ennen kuin menetelmää voitiin käyttää muuten kuin 

mikroskooppikuvien tallentamiseen. 1800-luvulla valokuvan levittämisongelma 

ratkaistiin erilaisilla kaiverrusmenetelmillä. Niistä tehtiin kaiverruksia, jotka painettiin 

ensimmäisiin kuvalehtiin kuten The Illustrated London News 1842. Valokuvasta tuli 

nopeasti ylivoimainen tieteellisen kuvituksen väline ja mm. 1800-luvun lopussa 

Eadweard Muybridgen hyödynsi sitä eläinten liikekuvituksessa: Animal Locomation, an 

Electro-photographic Investigation of Consecutive Phases of Animal Movement.  

Vuosisadan vaihteessa kehittyi myös elävien eliöiden kuvantaminen eli röntgen, jonka 

periaatteet toi esille Wilhelm Röntgen ja mm. Arthur Clopatt tuotti valopainovedoksen 

yhdeksänkuisesta sikiöstä jo 1900-luvun alussa. (Saraste 1980, 30, 42, 128-129, Saraste 

1996, 12, 140, Salo 2000, 8.) 

 

Valokuvauksen rinnalla 1800-luvulla kehittyi myös tilastotieteen4 graafinen 

esittäminen, sen pioneereja olivat mm. William Playfair ja Florence Nightingale. 

4"Kreikkalaiset tai roomalaiset eivät tilastokuvioita käyttäneet. Vasta Descartesin  1600-luvun puolivälissä kehittämä 

suorakulmainen koordinaattijärjestelmä teki ylipäätään mahdolliseksi tämäntyyppisen innovaation... Descartes ei kuitenkaan 

tilastokuviota vielä tehnyt. Vasta 1700-luvun lopussa skotlantilaissyntyinen, insinööristä taloustieteilijäksi ryhtynyt William Playfair 

(1759-1823) kehitti suurimman osan nykyisin käytössä olevista kuviotyypeistä. Tosin ennen häntäkin muutamat tutkijat käyttivät 

graafisia menetelmiä, mutta eivät sellaisia, joita nykyisin käytetään... Hän (William Playfair) perusteli kuvioiden käyttöä mm. 

seuraavilla väitteillä: 1. Graafinen menetelmä on tapa yksinkertaistaa työläitä ja monimutkaisia asioita... 2. Kiireiset miehet 

tarvitsevat jonkinlaisen visuaalisen apuvälineen... 3. Graafisella metodeilla esitetty tieto on paljon helpommin omaksuttavissa kuin 

taulukossa esitetty... 4. Graafinen menetelmä vetoaa silmiin...5. Graafinen menetelmä vetoaa mieleen... vasta 1800-luvun 

loppupuolella graafinen esitystapa yleistyi niin, että voidaan puhua läpimurrosta, ja 1900-luvun alussa käytiin jo tieteellistä 

väittelyä eri kuviotyyppien tehokkuuksista. Tilastografiikan kulta-aikaa oli maailmansotien välinen aika varsinkin Yhdysvalloissa. 

Toisen maailmansodan jälkeen kuvioiden käyttö väheni nopeasti... Uudelleen graafiset esitykset alkoivat yleistyä vasta 1980-

luvulla... Nykyisin graafinen esitystapa on niin lähellä meitä ja niin ilmeinen, että sen perusrakenteita tai ongelmia ei oikein 

tunnisteta." (Kuusela 2000, 26-28.) 
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Kuva 1. Florence Nightingalen piirakkamalli vuosien 1854-1856 armeijan kuolleisuuden 

syistä.  
 

Ensimmäinen lehtikuva painettiin 1870-luvulla ja kuvajournalismi5 muotoutui etenkin 

1920-1930 -luvuilla kinokameran keksimisen myötä. 1900-luvun loppua kohden 

visuaalisuuden kaupallinen merkitys ja määrä sekä moninaisuus sanomalehdissä 

kasvoi. Merkittävää kuvajournalismin kehitykselle oli rasterilaatan keksiminen 1880-

luvulla, kinokameran 1920-luvulla ja värivalokuvauksen sekä neliväripainatuksen 

yleistyminen toisen maailmansodan jälkeen. Luonnollisesti myös television (1950-

luku), videon (1970- ja 1980-luku) ja tietokoneen (1980-luku) tulo kehittivät muutosta 

vahvempaan visuaaliseen viestintään. Muutenkin kuvallisuuden ja 

kuvantuotantotekniikoiden määrä moninaistui ja laajeni 2000-luvulle tultaessa. Suhde 

kuvallisuuteen muuttui, siitä tuli toiminnallisempaa ja interaktiivisempaa. Enää ei 

ainoastaan ammattilaiset tuota materiaalia vaan myös ihmiset itse. (Salo 2000, 8, 192, 

Seppänen 2005, 22, 92-93, 116.)  

 

 

5"Kuvajournalismin historia on jaettu teknisin perustein kolmeen ajanjaksoon 1) 1842-1881 Ensimmäisten kuvalehtien 

perustamista seurannut piirroskuvituksen vaihe, jolloin valokuvia ei vielä voitu sellaisenaan painaa lehtiin, vaan lehdet käyttivät 

niiden perusteella tehtyjä kaiverruksia kuvituksena... 2) 1881-1925 Valokuvakuvituksen varhaisvaihe, joka alkoi rasterilaatan 

keksimisestä 1881 ... Painotekninen keksintö sai 1890-luvulla aikaan kuvalehtibuumin länsimaissa... 3) 1925-1972 Kuvajournalismin 

kulta-aika, joka alkoi kinokameran keksimisestä Saksassa ennen maailmansotaa ja sen markkinoille tulosta 1920-luvun puolivälissä. 

Modernin kuvajournalismin ensimmäisiä foorumeita olivat saksalaiset kuvalehdet", "Lyhyt avantgardevaihe vuosina 1928-134 

näkyi kuvalehdissä kokeellisina taittoina ja niiden valokuvissa uusina, yllättävinä kuvakulmina saman tapaan kuin new vision -

valokuvauksessa Keski-Euroopassa." (Salo 2000, 8, 89.) 
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 Kuvallisuudesta on kasvanut itseilmaisun väline, jonka merkitystä 

 identiteettien rakentumisen ja työstämisen kannalta ei kannata 

 aliarvioida. (Seppänen 2005, 23.) 
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Tutkimukseni tarkoituksena on kuvailla, miten tällä hetkellä ammattilaiset visualisoivat 

tiedettä. Kuvailu pohjautuu kuuden eri ammattilaisen syvähaastatteluun. Heidät on 

valittu tutkimukseen työnkuvan ja edustamansa tahon perusteella. Edustettavat tahot 

ovat Helsingin Sanomat, Tiede -lehti, Otavamedia (Suomen Kuvalehti/ Tekniikan 

Maailma), Yle ja yksityinen freelancer tiedekuvittaja sekä yliopisto. Näistä Helsingin 

Sanomaan ja Tiede -lehteen teen myös sisältöanalyysin. 

 

 

       Tutkimuksen tutkimusongelmat: 

 Mitä tieteen visualisointi on? 

 Millainen on hyvä tieteen visualisointi? 

 Millainen prosessi tieteen visualisointi on? 

 Millaisia tietoisia ja tiedostamattomia valintoja prosessiin kuuluu? 

 Mitä toiminta-arvoja tai sääntöjä tieteen visualisoinnissa on? 

 Millainen toimintaverkosto on osana prosessia? 

 Millainen on tekstin ja kuvan suhde tieteen visualisoinnissa? 

 Mitkä ovat alan haasteet ja millaisena alan tulevaisuus nähdään? 

 Miten tutkija voi visualisoida tutkimustietoaan? 

 

 

Syvähaastattelujen tavoitteena oli selvittää alan ammattilaisten mielipiteitä ja 

kokemuksia tieteen visualisointiprosessista sekä kartoittaa sen haasteita ja hahmottaa 

sen tulevaisuuden näkymää. Syvähaastattelut kestivät noin 1-1,5h ja kysymykset 

keskittyivät tiedeviestinnän visualisointiin. Haastattelurunko on tämän tutkimuksen 

liite yksi (Liite 1). Haastatteluilla kerättyä materiaali käydään läpi luvussa 3 toteutus ja 

4 tutkimuksen tulokset. 

 

2 TEOREETTINEN 
TAUSTA 
Sanoista kuvaksi 
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Tiedeviestinnän visualisoinnin kenttä on Suomessa pieni ja jo haastateltavan 

työnantajan ja työnkuvan kertominen voivat paljastaa heidän identiteettinsä. Osa 

haastateltavista kuvailivat visualisointiprosessia omien töidensä kautta, joita on 

hyödynnetty tutkimuksessa kuvaesimerkkeinä. Tämän vuoksi ennen haastattelua 

jokaiselta haastateltavalta on pyydetty kirjallinen lupa haastatteluun. Haastateltaville 

on annettu mahdollisuus osallistua tutkimukseen myös anonyyminä. Haastattelut on 

nauhoitettu ja litteroitu ainoastaan tutkijan käyttöön ja arkistoitu tutkijan yksityiseen 

arkistoon. 

 

Haastattelulle tehty kysymysrunko on annettu haastateltavilla nähtäväksi ennen 

haastattelua. Haastattelu on ollut avoin eli haastattelussa on annettu mahdollisuus 

poiketa asetetuista kysymyksistä ja haastattelija on tehnyt haastattelun aikana 

tarkentavia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Haastateltaville ei ole tarjottu 

osallistumisesta tutkimukseen taloudellista tai muuta korvausta. Haastattelun 

kysymykset on pyritty muotoilemaan niin, että ne eivät johdattele haastateltavaa. 

Tutkimuksessa käytetyt esimerkit ovat tulleet esille haastattelun aikana 

haastateltavalta itseltään. 

 

 

2.1 Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen teoriaa 

 

Visuaalisen viestinnän ja kulttuurin tutkimus on kasvamassa ja alana laajenemassa sekä 

moninaistumassa. Ominaista mm. visuaalisen kulttuurin tutkimukselle on ollut 

mainosten, elokuvien ja uutiskuvien analysointi. Suomessa 2000-luvulla mm. Janne 

Seppänen on keskittynyt visualisointiprosessin kuvailuun teoksessaan Visuaalinen 

kulttuuri, teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle (2005).  

 

Taasen informaation ja merkitysten välittämistä kuvan avulla, on tutkinut Anja Hatva ja 

hän on julkaissut tutkimuksensa tuloksia väitöskirjassaan Merkitysten välittäminen 

kuvan avulla (2009). Hatvan tutkimuksen työhypoteesi oli, että kuvalla voidaan välittää 

tietoa ja tutkimuksessaan hän näkee tiedon uutena informaationa, viihde mukaan 

luettuna. Kuvajournalismin tuotantoprosessia ideasta lehtikuvaksi on mm. tutkinut Kari 

Koljonen (2004) tutkimuksessaan Satakunnan Kansan kuvajournalistinen 

tuotantoprosessi. 
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Gunther Kressa ja Theo van Leeuwen ovat teoksessaan Reading Images, The Grammar 

of Visual Design (2006) rinnastaneet visuaalisen muodon rakenteen kuten värivalinnat, 

kielen eri sanamuotojen ja lauseen rakenteeseen, viestin sanomaan vaikuttavina 

tekijöinä. He ovat teoksessaan myös eritelleet kaksi visuaalisuuden lukutapaa:  

 1) Visuaalinen kommunikointi tukee kieltä, se on niin sanotusti kielen kopio.  

 2) Visuaalinen kommunikointi on tasa-arvoinen kielen rinnalla, se on itsenäinen 

 ja avoimesti rakennettu. (Kress and Leeuwen 2006, 3, 23.) 

 

Elina Heikkilä näkee julkaisussaan Kuvat ja kuvatekstit (2013) visuaalisen 

kommunikoinnin itsenäisesti toimivana viestinnän välineenä, jota teksti tukee. 

Visuaalinen kommunikointi voi olla myös tiedon välittäjä, joka vahvistaa kielellistä 

viestiä. Heikkilän mukaan visuaalinen viestintä auttaa lukijaa ymmärtämään 

monimutkaisen asian yhdellä silmäyksellä: se tiivistää tietoa, houkuttelee lukijaa 

puoleensa ja tarjoaa lukuelämyksen. Visuaalista kommunikointia voidaan hyödyntää 

johdattamaan lukijaa uuteen aiheeseen, rytmittämään tekstiä ja ne voivat kertoa omaa 

rinnakkaista tarinaa aiheesta. Heikkilän mukaan, miten visuaalinen kommunikointi 

toteutetaan tekstin rinnalla, määrittelee siitä saatavan hyödyn. (Elina Heikkilä 2013, 

176.) 

 

Fabiola C. R. Estrada ja Lloyd S. Davis tuovat esille julkaisussaan Improving Visual 

Communication of Science Through the  Incorporation of Graphic Design Theories and 

Practices Into Science Communication (2014) tämän hetken tiedeviestinnän 

visualisoinnin kaksi ongelmaa. Ensimmäiseksi visualisointia ei ole integroitu osaksi 

kokonaisuutta ja toiseksi kohdeyleisöä ja heille käytettäviä visualisoinnin muotoja ei 

ole identifioitu. Heidän mukaan 2000-luvun yhteisö luottaa nopeaan informaation 

saatavuuteen ja tiedeviestinnän tulisi kyetä vastaamaan nopean informaation 

haasteeseen ja levittää tietoa yli rajojen ja perinteisen median. Visuaalista kieltä 

viestittävät mm. blogit, nettisivut, posterit, lehdet, videopelit, mainostaulut ja 

televisiot sekä sovellukset ja elokuvat. (Estrada & Davis 2015, 140, 141.) 
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2.2. Visuaalinen viesti 

 

Ihmisen aivot prosessoivat kolmea eri tyyppistä visuaalista viestiä: 

 1) Mentaalinen eli kokemus mielessä kuten uni tai fantasia. 

 2) Suora eli ne jotka näet ilman median interventiota. 

 3) Välittäjän kautta eli ne jotka nähdään jonkun printin tai näytön kautta kuten 

 elokuvat, televisio tai tietokone. (Lester 2003, 4.) 

 

Paul M. Lesterin mukaan muistamme enemmän visuaalisesta viestistä, jos liitämme 

sen prosessointiin sanoja. Esim. unet unohtuvat helposti, jos emme kirjoita niitä ylös 

tai kerro niistä muille. Lisäksi, että tietoisesti muistamme visuaalisen viestin, sen on 

täytynyt tehdä vaikutus meihin, että haluamme palauttaa sen mieleen. Kun näet 

uuden kuvan, teet assosiaatioita ja vertailua aikaisempiin mielen kuviin.  Matti Hannus 

on tutkimuksessaan kuvituksen vaikutuksesta oppimiseen ja tiedonkeruuseen päätynyt 

siihen tulokseen, että kuvitus parantaa koulutyyppistä oppimista noin 4 prosenttia. 

Kuvitus myös auttoi pelkkää tekstiä paremmin muistamaan faktoja. (Lester 2003, 4, 5, 

Niemelä 2003, 55.) 

 

Visuaalisen viestin prosessin ensimmäinen vaihe on aistia eli nähdä objekti. Seuraava 

vaihe on valinta eli mitä valitset nähtäväksi itseäsi ympäröivästä visuaalisesta 

maailmasta. Näköaisti ei rekisteröi kaikkea näkökentässään. Se on valikoiva, 

tarkoituksenhaluinen ja rajoittunut. (Lester 2003, 5-6, Seppänen 2001, 95.) 

Näköaisti on herkistynyt ympäristön muutokselle helpommin kuin pysyville 

elementeille. Jos jokin liikkuu paikasta toiseen, muuttaa väriään, kirkkauttaan, 

muotoaan tai kokoaan, huomio kiinnittyy siihen. (Seppänen 2001, 95.) 

 

Visuaalisen viestin prosessin viimeisenä vaiheena on oivaltaa, hahmottaa ja ymmärtää 

sitä, mitä olet ympäristöstäsi valinnut. Visuaalisen viestin analysoiminen antaa sille 

merkityksen ja tarkoituksen, jolloin todennäköisesti se tallentuu pitkäaikaismuistiin. 

Tämän vuoksi visuaalisen kommunikaation tavoite on luoda vahva visuaalinen viesti, 

että vastaanottaja muistaa sen. (Lester 2003, 5, 6.) "Lyhyesti sanottuna 

havaitsemamme on kiinni esitiedoistamme ja ymmärryksestämme" (Vilkka 2006, 10).  
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2.3 Visuaalisen tiedeviestinnän käytännöt, lait ja säännökset 

 

Visuaalisen tiedeviestinnän prosessia johdattaa käytännöt, lait ja säännöt. Ne 

rakentuvat yleisistä journalistisista ohjeista, tekijänoikeuksista ja ns. hyvän tavan 

mukaisista tieteellisen tiedon muokkaamisen periaatteista. 

 

Teknologian kehityksen myötä mahdollisuudet erilaisen visuaalisen materiaalin ja sen 

sisältävän tiedon sekä viestin muokkaamiseen on kasvanut. Kasvava kilpailu on luonut 

houkutuksen dramatisoida visuaalista materiaalia ja tiedon vääristämisen 

ehkäisemiseksi on luotu mm. journalistisia ohjeita. Esimerkiksi Reutersilla on tarkat 

ohjeet kuvankäsittelyyn kun taas Suomen journalistiliitossa pitäydytään enemmän 

yleistason ohjeistuksessa: 

 Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä 

 aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti. 

 (http://www.journalistiliitto.fi.) 

 

Seuraavaksi tiivistän Reutersin ohjeiden pääkohdat visuaalisen materiaalin käsittelyyn: 

1. Liikkumatonta tai liikkuvaa kuvaa ei saa muokata yli hyvän tavan kuvankäsittelyn 

rajojen. 

2. Kuvan ja tarinoiden tulee heijastaa todellisuutta. Photoshop kuvankäsittelyohjelman 

työkaluista voi hyödyntää vain pientä osaa kuvan muokkaamiseen kuten rajaus, koon, 

värin ja sävyn määrittely. Sääntö on, että kuvaan ei saa lisätä tai siitä ei saa poistaa 

sisältöä tai sen värejä ja sävyjä ei saa manipuloida niin, että kuvan konteksti muuttuu.6 

3. Uutiskuvan tulee esittää todellisuutta. Valokuvaaja ei saa lavastaa tilanteita, ohjata 

tilannetta tai siirrellä objekteja. Hyvä uutiskuva on kuva, johon valokuvaajan läsnäolo 

6"Photographers: Downsize photos on their longest side to 3500 pixels, when necessary. Do minor brightness and 

contrast adjustments in Levels, using only the extreme left and right sliders without clipping or removing detail from 

highlight and shadow areas. Crop, providing the crop does not remove information with journalistic value. Use the crop 

tool to straighten a slightly slanted horizon, but not add a tilt to an otherwise level photo or flip a picture upside down 

or left to right. Minor use of Levels and Curves to fix the color balance of a photo to its natural state. Edit: Use all of the 

above processes listed above in the photographer section. Use the Levels and Curves tools. Use the Burn tool. Use the 

Shadow Highlights tool. The Eye Dropper may only be used on a neutral gray area to set color. Use the Saturation tool. 

Cloning or Healing Tools may only be used for sensor dust removal. In rare and exceptional cases where an important 

photo has been improperly exposed, make significant adjustments using a variety of tools to “rescue” a photo that 

would otherwise be unsuitable for publication" (Reuters: http://handbook.reuters.com). 
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ei vaikuta ja valokuvaajan tulee tiedostaa läsnäolonsa vaikutus tilanteeseen ja 

valokuvaan. Kameran väriavaruus tulee olla asetettuna Adobe RGB:lle. 

4. Kuten uutiskuvan myös tekstityksen tulee heijastaa todellisuutta ja vastata 

journalismin peruskysymyksiin: kuka on kuvassa, milloin ja missä se on otettu, mitä se 

esittää ja mitä siinä ollaan tekemässä? Tekstitys tulee olla kirjoitettuna preesens 

muodossa ja selkokielellä sekä se ei saa esittää olettamuksia vaan ainoastaan kertoa, 

mitä kuvassa on todistettu.7 (Reuters: http://handbook.reuters.com.) 

 

Journalistiset ohjeet ovat tiedeviestinnän visualisoinnissa suuntaa antavia, 

tutkimukseni myötä on havaittavissa tieteellisen tiedon visualisoinnin yksi tiedon 

totuuden haaste ja se on, miten visualisoida tieteellistä tietoa, josta ei ole visuaalista 

ilmentymää. Tällöin ammattilaiset kohtaavat ristiriidan ohjeiden ja toteutuksen välillä. 

 

Toinen visuaalisessa tiedeviestinnässä huomioitava tekijä on tekijänoikeus8. 

Tekijänoikeus mahdollistaa luovan työn tekijälle oikeuden määrätä, miten hänen työtä 

käytetään ja vaatia sen käytöstä korvausta. Tutkija/kuvatoimittaja tai muu toimia ei voi 

visualisoida tieteellistä tekstiä vain copy paste toiminnolla viittaamatta siihen, mistä se 

on otettu. (Kangas 2003, 239, 240.)  

Kuvan julkaisemiseen oman tekstisi yhteydessä tarvitset luvan kuvan tekijältä 

myös valokuvaajalta tai muulta oikeudenhaltijalta (Heikkilä 2013, 178). 

 

Kuitenkin lain mukaan "julkiselle paikalle tai sen välittömään läheisyyteen pysyvästi 

sijoitetun teosta saa vapaasti kuvata. Kuvaa teoksesta ei kuitenkaan saa julkaista 

ansiotarkoituksessa. Tekstiin liittyvän kuvan saa kuitenkin ottaa sanomalehteen tai 

7 "For instance, a photo of an ordinary person exiting a bank combined with a caption about customer fraud at banks 

unfairly suggests the person in the photo somehow is connected to the fraud. Similarly, a person seen in an area where 

drug use is rampant is not necessarily involved in that activity. We should not suggest that someone is involved in an 

activity based solely on where they happen to be located." (Reuters: http://handbook.reuters.com) 

8"Tekijänoikeudellinen suoja koskee kirjallisia ja taiteellista teosta, joka on tekijänsä luovan työn tulos (tekijänoikeuslaki 

1:1§). Tällöin kyseinen tuotos ylittää teoskynnyksen. Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta siitä, kun tekijä on kuollut 

(tekijänoikeuslaki 4: 43 §). Tekijänoikeuteen sisältyy sekä taloudellisia, että moraalisia oikeuksia. ... Respektio-oikeuden 

mukaan teoksen tekijällä on oikeus vastustaa teoksen muuttamista tavalla, joka loukkaa sen kirjallista tai taiteellista 

arvoa." (Mäkinen 2006, 145). 
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aikakauskirjaan. Laissa todetaan myös, että rakennuksen saa jokainen vapaasti 

kuvata." (http://www.journalistiliitto.fi.) 

 

Tekijänoikeuslain mukaan teoksen taloudelliset oikeudet ovat yksinomaan teoksen 

luojalla, vaikka hän olisi työsuhteessa ellei hän ole luovuttanut oikeuksiaan eteenpäin 

sopimusteitse. Työsuhteessa tekijänoikeuksien luovutuksesta voi sopia yksilöllisellä 

työsopimuksella, työnantajan ja pääluottamusmiehen välisellä paikallisella 

sopimuksella tai liittojen neuvottelemalla työehtosopimuksella. Taasen 

freelancereiden kanssa tekijänoikeuksista sovitaan toimeksiantosopimuksen 

tekovaiheessa. Lähtökohtana on, että oikeudet kuuluvat tekijälle, mutta teosta saa 

luonnollisesti käyttää siinä tarkoituksessa, jota varten toimeksianto on tehty. 

(http://www.journalistiliitto.fi.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toteutin tutkimuksen suorittamalla kuusi avointa syvähaastattelua visualisoinnin 

ammattilasilla. Syvähaastatteluissa oli käytössä valmis kysymysrunko, josta poikettiin 

tilanteen mukaan. Haastateltavien kriteerit olivat: he ovat osa tieteen 

visualisointiprosessia ja tieteen visualisointi on osa heidän työnkuvaa. Haastateltavat 

edustavat kolmea eri tieteen visualisoinnin tahoa 1) yliopistoa 2) mediaa (Helsingin 

sanomat, Otavamedia, Tiede-lehti ja Yle) 3) yrittäjää/ freelancer tiedekuvittajaa. 

 

Haastattelujen keskimääräinen kesto oli 1h 10 minuuttia ja haastattelut suoritettiin 

osallistujien työpaikalla tai sen läheisyydessä. Haastattelun aluksi, haastateltavia 

pyydettiin kuvailemaan omaa työnkuvaansa, jonka jälkeen keskustelu eteni 

haastattelurungon kysymyksiin. Haastattelurunko oli lähetetty haastateltaville 

etukäteen ja heillä oli annettu aikaa valmistautua haastatteluun. Haastattelun aikana 

esitettiin sekä tarkentavia että lisäkysymyksiä.  

 

Tämän lisäksi tein suppean sisältöanalyysin Helsingin Sanoman ja Tiede-lehden tieteen 

visualisoinnin lähteisiin. Sisältöanalyysin tavoitteena oli hahmottaa, mistä mediat 

hyödyntävät visuaalista materiaalia tieteen kuvittamiseen ja selvittää, mikä on 

suosituin tieteen visualisoinnin lähde numeroin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TOTEUTUS 
Pallottelua 
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3.1 Haastateltavat ja haastatteluvastaukset 

 

Tutkimuksen haastateltavilla esiintyvät nimikkeet ovat kuvatoimittaja, tiedekuvittaja, 

toimitussihteeri, graafikko ja infograafikko. Haastateltavat ovat Helsingin Sanomien 

kuvatoimittaja Lilli. Hänen vastuullaan on mm. tiedesivut. Yksityisyrittäjä/Freelancer 

tiedekuvittaja Sole. Hän on erikoistunut etenkin luonnontieteen, lääketieteen ja 

biotieteen kuvittamiseen mm. oppikirjoihin, ammattilehtiin ja väitöskirjoihin. Tiede-

lehden toimitussihteeri Tuula. Hän on toiminut tieteen aikakausilehti alalla kohta 

kolmekymmentä vuotta ja on osa Tiede-lehden kuvasuunnittelua. Otavamedian 

infograafikko Hannu ja hänen töitään näkee mm. Suomen Kuvalehdessä ja Tekniikan 

Maailmassa. Yleisradion graafinen suunnittelija Juha. Hänen vastuualueellaan on mm. 

verkon erityissisältö. Yliopistoa edustaa anonyymi graafikko. 

 

Tässä luvussa käydään läpi vastaukset haastattelurungon kysymyksiin lukuun 

ottamatta vastauksia kysymykseen yhdeksäntoista, joka käsitellään luvussa 4.6. 

Kysymyksiä ei käydä yksitellen läpi vaan olen luonut kysymyksistä seitsemän eri 

kokonaisuutta, kokonaisuuksien kohtaan on laitettu viite, mitkä kysymykset kuuluvat 

kyseiseen osa-alueeseen. Jokaisessa osa-alueessa on lopussa erikseen nähtävillä 

tiivistelmä, haastateltavien vastauksista kysymyksiin ja tiivistelmiä hyödynnetään 

tutkimuksen tuloksissa luvussa neljä. 

 

 

3.1.1. Mitä tieteen visualisointi on ja milloin se on hyvin toteutettu?  

(ks. Liite 1: kysymykset 1 ja 2) 

 

Kuvatoimittaja Lilli, Helsingin Sanomat: 

(Mitä tieteen visualisointi on?) Tieteen käsitteet ja asiat ovat hankalasti ymmärrettäviä, 

kuva auttaa jäsentämään asiaa ja tekee siitä ymmärrettävää. Osa ihmisistä on 

auditiivisia, visuaalisia ja kinesteettisiä ja kun meillä on käytössä sekä teksti ja kuva, 

voimme käyttää kumpaakin selventämään asiaa erilaisille ihmisille. Esim. syy-

seuraussuhteet ja rakenteet on helpompi selittää kuvalla kuin tekstillä. Kun taas 

valokuva itsessään on todistusaineisto, se näyttää millainen jokin asia on ja miten se 

toimii. 
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Hyvä tieteen visualisointi on tarkoituksenmukaista, siinä ei ole turhaa koristelua, joka 

ei aja viestin asiaa. Visualisoinnilla tulee olla funktio, sen tulee olla visuaalisesti 

näyttävä, herättää lukijan mielenkiinto ja antaa lisäarvoa ja -informaatiota jutulle. Osa 

asioista on helpompi selittää kuvalla kuin tekstillä. Se ei saa olla koriste. 

 

Huono tieteen visualisointi on jutun koriste, sillä ei ole funktiota, se on sivun täyte ja 

sille on annettu taitossa liikaa tilaa. Se on huonosti ajateltu, tehty ja se ei ole 

esteettisesti toimiva. Se antaa väärää informaatiota tai se on liian yleisluontoinen tai 

epämääräinen esimerkiksi jos lisääntymisestä käsittelevä juttu olisi kuvitettu parilla 

petipuuhissa. Kuvituksen pitää indikoida, mistä on kysymys eli tiedejutusta, sen pitää 

tukea juttua ja se ei saa sopia, minkä muun tahansa jutun kuvitukseksi. Se ei saa viedä 

juttua väärään suuntaan. 

 

 

Tiedekuvittaja Sole, freelancer: 

Tieteen visualisointi on tiedon siirtoa ja jakamista kuva muodossa. Omien huomioitteni 

mukaan erilainen tieto taipuu tekstiin tai kuvaan eri tavalla. Esimerkiksi kuvaan taipuu 

erilaiset rakenteet kuten ihmisen anatomia, tekniikka, tapahtumat tai ohjeet. Se on 

selkeämpi ja nopeampi tapa ilmaista. Kuvalla voi helposti lajitella tai yleistää tai 

yksinkertaistaa, tiivistää ja yhteen vetää. Uskottavaa, puolueetonta ja luotettavaa 

tietoa. 

 

Hyvä tieteen visualisointi on selkeää ja harkittua. Siinä on ainoastaan tarpeellinen tieto 

ja se aukeaa lukijalle myös ilman tekstiä, jos mahdollista. Huonoa tieteen visualisointia 

on asiasisällöltään liian täyteen ympätyt kuvat, yhdessä kuvassa on esimerkiksi kolmen 

kuvan asia. Se saattaa tehdä kuvasta sekavan ja vaikeasti ymmärrettävän. Lisäksi 

esimerkiksi valokuvissa näkyy tarpeettomia yksityiskohtia kuten tuotemerkkejä, jotka 

eivät ole informaation kannalta tärkeitä. Lisäksi liian tyylitelty tai persoonallinen ilme 

etenkin lääketieteessä tai luonnontieteessä voi viedä kuvan uskottavuuden. 
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Anonyymi graafikko, yliopisto: 

Tieteen visualisointi on kompleksin ja vaikean asia muuttamista helposti 

omaksuttavaan muotoon. Hyvä tieteen visualisointi tuo asian helposti ja 

ymmärrettävästi esille sekä tuo mukanaan ahaa -elämyksen kuten verkon 

interaktiiviset palvelut, jossa itse kokeilemalla pystyy tutkimaan eri asioita. Kuvilla 

pystytään selvittämään asia nopeasti ja sillä muutetaan tekstiä ymmärrettävämmäksi. 

Visualisointi avaa ja syventää juttua. 

 

Huono tieteen visualisointi on sekavaa, siitä ei saa selvää ja esim. teksti on liian 

pienellä. Ei osata karsia, mikä on oleellista ja mitä halutaan tuoda esille.  

 

 

Toimitussihteeri Tuula, Tiede-lehti: 

Populaarin aikakauslehden tekijän näkökulmasta tiede kuvallaan ja visualisoinnillaan 

auttaa ihmistä oivaltamaan ja oppimaan. Hyvän tieteen visualisoinnin pitää herättää 

uteliaisuutta, yllättää, viihdyttää ja mielestäni tiede on ehdottomasti asiaviihdettä 

parhaimmillaan. Se pitää virittää tunnelmaan, tarjota elämyksiä, säästää lukijan aikaa 

ja kirkastaa keskeisiä asioita sekä tiivistää olennaista. Sen pitää olla vähän, joka on 

enemmän. Vaatimukset ovat aikamoiset. Harva kuva tai visualisointi voi täyttää 

kaikkea kerralla, mutta jos se täyttää omansa, siinä paikassa missä se tarvitaan, niin 

silloin se on hyvä.  

 

Huono tieteen visualisointi on sellainen, että se ratkaisee visuaalisen ongelman, sillä 

oletettavimmalla tavalla. Se ei kosketa millään tavalla, se ei pysäytä, se ei tule ihmistä 

lähelle. Tieteenkin pitää tulla iholle. Mutta se ei myöskään saa pelästyttää. Se ei saa 

näyttää siltä, että nyt liikutaan hankalan asian parissa. Jos aihe koetaan hankalaksi 

siihen ei helposti tartuta. Siinä pitää olla jotain tuttua tai jotain kiehtovaa, yllättävää ja 

jotain semmoista, mitä sinä et näe ikinä omin silmin. Huonon tieteen visualisoinnin 

mielestäni tunnistaa jokainen. Sinä tiedät sen, tuo ei ole mennyt nyt nappiin.  
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Infograafikko Hannu, Otavamedia (Suomen Kuvalehti/ Tekniikan Maailma): 

Tiedon visualisoiminen on näkemistä ja ymmärtämistä. Se on työkalu, jolla kerrotaan 

tarinaa, välitetään tietoa, tunnelmaa tai tunteita. Visualisointi voi olla nopea tapa 

välittää kaikkea tätä. Valinta toteutustekniikassa tuo kuvaan mukaan tietyn fiiliksen. 

Tieteen visualisointi houkuttelee lukijaa lukemaan ja perehtymään aiheeseen. Tieteen 

visualisointi voi olla myös tutkimusmenetelmä. 

 

Hyvä tieteen visualisointi on selkeää, ymmärrettävää ja rehellinen siinä, mitä se 

esittää. Aikakausilehdessä sen pitää myös palvella lukijaa. Huono visualisointi on 

valheellinen, vääristää tietoa, vaikeuttaa vertailua tai on epäselvä. 

 

 

Graafinen suunnittelija Juha, Yle: 

Tieteen visualisointi on erilaista eri kohderyhmille, yleensä se on jonkinlaisen datan 

näkyväksi tuomista. Peruslähtökohta on tehdä näkyväksi trendejä, painotuksia tai 

kompleksia dataa. Yksinkertaista asiaa ei kannata lähteä visualisoimaan. Jos 

visualisoinnissa puhutaan kuvasta tai jostakin liikkuvasta kuvasta, interaktiivisesta 

kuvasta niin yksinkertainen data on helpompi selittää sanoilla. Tarvitaan joku 

kompleksisuus.  

 

Hyvä tieteen visualisointi on totta ja virheetöntä tai mahdollisimman oikean mukaista. 

Olennainen data on totta ja oikea. Se on tehty kohderyhmälle. Siinä ei ole mitään 

turhaa vaan vain ainoastaan, se mitä tarvitaan. Se ei ole vain kuvittamista. Asia 

pyritään esittämään mahdollisimman helposti. Asiat pystyvät skaalautumaan eri 

laitteissa joustavasti ja toimimaan eri medioissa. 

 

 

Tieteen visualisointi on työkalu, jolla kompleksi data muutetaan helposti 

omaksuttavaan muotoon. Se on tiedon siirtoa ja jakamista. Se on työväline, joka 

selventää ja auttaa ymmärtämään hankalia asioita. Tieteen visualisointi on 

oivaltamista ja oppimista. Yksinkertaista asiaa ei kannata visualisoida. 
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3.1.2 Millainen prosessi tieteen visualisointi on ja kuinka paljon aikaa on 

visualisointiin? (Ks. Liite 1: kysymykset 3 ja 6) 

 

Kuvatoimittajaa Lilli, Helsingin Sanomat: 

(Millainen prosessi tieteen kuvittaminen on?) Meillä on viikkopalaverit, joissa käydään 

läpi, mitä on tulossa lehteen, missä järjestyksessä ja minä päivänä, jolloin me nähdään 

kokonaisuus, mitä on tulossa. Meillä Helsingin sanomissa toistuu tietty rytmi joka 

viikko: torstaisin meillä on kuva-aukeama ja perjantaisin meillä on henkilöjuttuja ja 

tietyt palstat. 

 

Viikkopalaverissa käydään läpi juttujen sisältöjä: mistä niissä on kysymys? Sitten minä 

juttelen tuottajan, taittajan ja jutun kirjoittajan kanssa, etenkin jos kirjoittaja on talon 

väkeä. Me mietitään ja ideoidaan kuvitusta yhdessä, mitä se voisi olla ja jos kuvitus 

toteutetaan esim. valokuvana, valokuvaaja voidaan myös ottaa mukaan ideointiin. 

Saatan sanoa valokuvaajalle ajatuksen tai idean, mikä minulla tai meillä on.  Saatan 

myös sopia valokuvauskeikan haastateltavan kanssa ja tarkistaa, että sovittu aika sopii 

valokuvaajan työvuoroihin, jos meidän kuvitus on henkilökuva. Valokuvaaja toimittaa 

meille kuvat ja minä valitsen kuvan, joka laitetaan lehteen. 

 

Tietenkin neuvottelen taittajien kanssa, millainen ulkoasu jutusta tehdään ja kun se on 

lehdensivulla, minun työ on tavallaan tehty. Tarkistan vielä: kuvatekstit, kuvatiedot, 

miltä se näyttää ja pitääkö kuvaa käsitellä. Prosessi on sama myös, jos esim. tarvitsee 

tehdä grafiikkaa, silloin grafiikkatoimitus tekee sen grafiikan. Olen kaikissa prosesseissa 

mukana, joka liittyy kuviin. 

 

Voin antaa kuvittajalle todella vapaat kädet tai saatan antaa ohjeita kuten mitä siinä 

pitää olla ja näkyä tai mitä kuvan pitäisi selittää. Kuvittaja saattaa tehdä minulle 

luonnoksen ja minä saatan tehdä siihen korjauspyynnön, jotkut haluaa, että niiden 

kanssa keskustellaan, keskustelen ja annan ideoita. Suurin osa meidän kuvista on 

jonkinlaisia valokuvia. Sanotaan, että viikossa saattaisi olla yhtenä päivä graafinen 

kuvitus, yhtenä piirroskuvitus ja loppuina päivinä valokuvia. Osittain se on 

kustannuskysymys ja osittain, miten asiat kerrotaan parhaiten. Monipuolisuus kuvissa 

tuo kiinnostavuutta, eri päivien juttujen sijoittelussa mietitään kuvallista rytmiä. 
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Ideat kuvittamiseen syntyvät jutun kautta. Torstain kuva-aukeaman idea on 

kuvalähtöinen ja minä saan ideoida aiheita kuva-aukeamaan. Esimerkiksi loisista 

kertova kuva-aukeama (HS 5.2.2015, Liite 2) oli minun löytämä uutinen, minulla oli 

kuvat juttuun valmiina ja vinkkasin uutisen jutun toimittajalle. Toimittaja jalosti 

materiaalin ja teki tekstin. Voin vaikuttaa paljon torstain kuva-aukeamaan, saatan itse 

löytää tai kiinnostua jostain aiheesta, etsiä lisää tieto, saada kuvatoimitukselta 

tarjouksen ja sitten ehdotan juttua lehteen ja sitä ruvetaan työstämään. 

 

Visualisointiprosessiin kulutettu aika riippuu materiaalista ja kuinka valmista materiaali 

on. Meille toimistolle tarjotaan valmiita paketteja, joissa on rajattu määrä kuvia, tietoa 

ja tekstiä, joista me voidaan jatkaa täydentämiseen, haastatteluun ja tiedon 

syventämiseen. Se on nopea noin viikon kestävä prosessi kaikkine vaiheineen. Jos juttu 

on isompi kuten torstaiaukeama 26.3.2015. (Kuva 2), prosessi on ollut pitkä ja se on 

kestänyt kuukausia. Prosessi voi kestää kuukausia, jos työvaiheet vievät paljon aikaa tai 

jos juttu sidotaan johonkin ajankohtaiseen hetkeen ja sitä työstetään silloin tällöin ja 

tehdään välillä muuta. Ei sen takia, että työvaiheet olisivat vieneet paljon aikaa. 

Prosessi etenee hitaammin. 
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Kuva 2. Ananas opetti fysiikkaa, HS Tiedeaukeama 26.3.2015. 

 

Kulutettu aika riippuu monista tekijöistä: mikä on aihe, kuinka hankalasti kuvat ovat 

saatavilla ja kuinka kiire jutun kanssa on sekä kuinka paljon kuvat vaativat työtä ja 

jälkikäsittelyä. Kuvien työstämiseen painotekniseen kuntoon ja hyvännäköiseksi 

lehteen saattaa mennä aikaa useita tunteja. Itse työstän niitä pikkuhiljaa usean päivän 

aikana, sen mukaan kuin ehdin. 

 

 

Tiedekuvittaja Sole, freelancer: 

Minulla tavallisesti prosessi esim. oppikirjassa on seuraava: tulee yhtäkkiä paljon kuvia 

ja toimittaja kysyy: ehditkö tehdä? Hän laittaa minulle mallikuvat, tiedetään jo, mikä 

kuva tulee millekin sivulle ja tarkat senttimäärät kuvalle. Kuvia on paljon ja niillä on 

kiire. Siinä on nopeat kommenttikierrokset ja korjaukset.  

 

Pidempi ja herkullisempi kaava on se, mitä olen esim. yhden tutkimusryhmän kanssa 

Biomedicumissa saanut käydä läpi. Tutkija ottaa minuun yhteyttä ja kysyy onko minulla 

aikaa, miten teen kuvitusta ja minkälaisia kuvia. Minä kysyn vastakysymyksiä, millaista 

kuvaa he toivovat, paljonko siihen on käytettävissä työaikaa tai onko niillä vanhoja 

malleja tallessa tms. esikuvia näyttää minulle. Minä saan sieltä vastineeksi tekstiä, 



 

30 

Power Point -esityksiä tai käsin piirrettyjä malleja fläppitauluille. Ei me aivan tarkkaan 

tiedetä, mutta jotain tällaista me toivotaan. 

 

Minä esitän lisää kysymyksiä ja kokoonnutaan yhteisen pöydän ääreen. Käydään 

tarkentavia kysymyksiä läpi, ehkä kaivan vanhoja kuvia tai kuvia netistä virikkeeksi, 

jotka otetaan pohjaksi. Käyn paikanpäällä tutustumassa heidän toimintaan ja 

valokuvaamassa. Sen jälkeen pidetään palaveri, tehdään ensimmäinen versio kuvasta 

ja kommentoidaan. Kuvasta tehdään toinen versio ja tarkennetaan yksityiskohtia. 

Kolmannessa versiossa lisätään teksti. 

 

Tieteessä kuvat esitetään totuttuun tapaan, josta ei ole soveliasta poiketa. Esimerkiksi 

oikea anatominen sydän näyttää erilaiselle mitä sydän piirroksissa, ja tilaaja haluaa 

sellaisen sydämen kuvan, mikä on vakiintunut ja yleisesti hyväksytty esitystapa alalla 

(ks. kuva 3). Ei ole poikkeamisvaraa eli selkänikama on selkänikama. Mutta vaikka 

vuokaaviot, fysiologia ja ruuansulatus, mikä etenee prosessina, esimerkiksi 

ruoansulatuksen esitystavan, voi valita ruoka-aineiden pilkkoutumisen kannalta, 

kemiallisena prosessina tai ruoansulatuselimien näkökulmasta tarkasteltuna. 

 

 
 

Kuva 3. Tiedekuvittaja Solen anatominen ja fysiologinen näkökulma sydämestä. 

 

Ajallisesti on vaikea sanoa jotain tunti- tai päiväaikoja. Tämän tutkimusryhmän kuvat 

ovat jo hyvällä mallilla, kokonaisaika on ehkä noin kaksi kuukautta. Me ollaan palloteltu 
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tätä kauemman aikaa, mutta jos lasketaan käytetty aika yhteen niin eihän se ole kuin 

joitakin päiviä. Oppikirjoissa kuvia saattaa olla hurja määrä esimerkiksi 600 ja siinä on 

tarkoituksenmukaista, että työ etenee nopeasta, että kirja saadaan jonakin päivänä 

valmiiksi. 

 

Yritän aina tiristää asiakkaalta mallikuvia, se on hyödyllistä, koska hän joutuu käymään 

tilanteita läpi samalla tavalla kuin minä: missä ympäristössä juttu tai prosessi tapahtuu, 

mitä kuvaan otetaan mukaan, mikä on tärkeää? Minä toivon aina jonkin näköistä 

mallikuvaa työlleni. Se säästää aikaa. 

 

 

Anonyymi graafikko, yliopisto: 

Ongelma ja haaste prosessissa on: miten pystyy perehtymään asioihin lyhyessä ajassa, 

mitä tämä tieto oikeasti tarkoittaa ja miten sitä voi kuvittaa. Siihen menee aikaa. 

Yliopistossa ollaan erittäin tarkkoja kuvituksessa siinä esimerkiksi että kuvituksessa 

kyseessä on oikea eläin, muun muassa kuvapankki kuvien maailma on lavea. Voi olla 

tietty perhonen, mutta ei juuri se, joka esiintyy tietyssä pohjoiskolkassa. Eläintä ei 

todennäköisesti ole kuvattu tai jos joku tutkija on joskus kuvannut sen, kuva ei ole 

meidän käytössä. 

 

Tällaisessa tilanteessa, kun ei ole kuvaa, toteutus riippuu siitä, onko aikaa ja rahaa. Me 

yritetään saada materiaalia tutkijalta, jos hänellä on tai etsiä mahdollisesti 

Wikipediasta materiaalia, jossa käyttöoikeudet ovat kunnossa tai maailmalta 

yleishyödyllisistä kuvapankeista. Aika on yleensä kortilla. 

 

Meidän toimittaja tekee sitä juttua ja kerää sitä tietoa. Monesti materiaalia tulee 

tutkijalta ja me käydään asiaa läpi, mitä sille tehdään. Miten paljon meillä on aikaa? 

Miten me voidaan muokata sitä? Miten se toimii meidän tarkoituksiin? Monesti jutut 

ei toimi suoraan. Minä saan toimittajalta tekstin, luen sen läpi ja poimin sieltä ne 

kohdat, mihin tarttuisin. Asiasta käydään keskustelua, mikä on jutun ydin ja mitä me 

halutaan tuoda siitä esille. Tutkija voi itse vaikuttaa kuvitukseen, jos hänellä itsellään 

on omia hyviä juttuja ja kuvituksia. Minä teen sen kuvituksen ja käytän sen tutkijalla. 
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Yliopistomaailmassa pitäisi esittää tutkimuksia enemmän visuaalisesti, koska se on 

kuitenkin se tapa, millä nykyään kommunikoidaan. Koulutuksessa tulisi huomioida, 

tämä näkökulma, että muut eivät ole niin perillä siitä asiasta, kuin se joka tutkii sitä 

asiaa ja he eivät välttämättä näe siinä sitä arvoa, mitä tutkija esittää. Pitää pystyä 

argumentoimaan ja tuomaan tutkimuksen tarpeellisuus esille. Jos joku asia ei ole 

kiinnostava, se menee ohi.  

 

Aika on aika pirstaleista ja aikataulu on tiukka. Joskus saattaa olla aikaa tunti joskus 

kaksi. Mikä siten on yhteismäärällisesti, niin se voi olla jotain puoli päivää tai mitä 

siihen kokonaisuutena sitten menee aikaa. Riippuu siitä, miten juttu saapuu, tuleeko 

ajoissa vai tuleeko se myöhässä. Onko aihe helppo vai vaikea, sekin vaikuttaa aikaan. 

Vaikeampiin juttuihin menee enemmän aikaa niin toimittajalla kuin graafikolla. 

Monesti aiheet ovat vaikeita. Aina ei tiedetä, mikä tässä on se juttu.  Vauhti kiihtyy 

vuosi vuodelta ja tuntuu, että aina on kiire. 

 

(Tarkentava kysymys: miten koet, olisiko yliopistossa hyvä olla visualisoijia tutkijoiden 

henkilökohtaiseen käyttöön?) No, olisi siitä hyötyä. Toisinaan sitä harmittaa oman alan 

kannalta, graafikoita tulee niin eri paikoista ja työllistyvätkö he. Aina on puhe rahasta, 

kuka haluaa maksaa, kun se ei ole ilmaista. Pitäisi pystyä perehtymään, että työ olisi 

tehokasta. Olisi mahdollista vaikka erikoistua tähän alaan. Mediataloissa on tietenkin 

ihmisiä, jotka ovat erikoistuneet. Tämmöisessä talossa (yliopisto) olisi erittäin 

hyödyllistä, että olisi käytettävissä vastaavia ihmisiä. Jos nähdään tärkeäksi asiaksi, niin 

siihen pitäisi löytää panostusta eikä vain puhetta.  

 

 

Toimitussihteeri Tuula, Tiede-lehti: 

Aikaa on vähän ja se on kaikessa tekemisessä minun mielestä se pääharmituksen aihe. 

Meillä on täällä hienopaperipuolella/aikakausilehdessä vain kolme tekijää. Kaksi 

toimitussihteeriä ja meidän AD sekä puolikas kirjoittava toimittaja. Pitää tehdä 

enemmän liukuhihnalla hommaa ja se on ikävää. Meillä ei ole oikein aikaa 

brainstorming -tekniikkaan, eikä mihinkään semmoiseen. Vuodenvaihteessa menimme 

yhteen Helsingin Sanomien tiedetoimituksen kanssa ja meidän toimituspäällikkö siirtyi 

tuottamaan Helsingin Sanomiin tiedettä. 
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Prosessi lähtee siitä, että meillä on teksti tai aina ei ole tekstiäkään ja silloin pitää 

perehtyä asiaan, istua paljon netissä. Kansainvälinen kuvamaailma on minun mielestä 

kohtuullisen hyvä. Sieltä saa paljon ideoita. Suomessa ei oikein ole tieteen kuvittajia, 

me ollaan, jos ajatellaan kuvatoimisto kuvaa kansainvälisten toimijoiden varassa. 

Meillä on toki suomalaisia kuvatoimistoja välittämässä kansainvälistä materiaalia.  

 

Menen kansainvälisten tutkimuslaitosten tai yliopistojen sivulle katsomaan, miten he 

ovat omassa tutkimuksessaan asioita esittäneet. Osittain se johtuu siitä, että meillä ei 

ole aina asioista tutkimustakaan. VTT:ltä tulee tutkimustiedotteen mukana 

kuvamateriaalia, he tietävät, että se on yksi myyntivaltti, saada sanansa kuuluviin ja 

tutkimus esiin ihan tavallisille ihmisille.  

 

Meillä on paljon hankalia aiheita, joita ei ole vielä olemassakaan ja niitä pitää kuvittaa. 

Teen luonnoksia AD:lle tai freelancergraafikolle ja he luovat sen perusteella kuvan. 

Kuvittaja olisi hukassa, jos minä yrittäisin pelkillä sanoilla selvittää asioita. Meillä on 

kuva tekeillä ja kuvittajalle annetaan tiedon lisääntyessä jatkotyöohjeita. Muutoin AD 

enimmäkseen kerää kuvituksen. 

 

Tämä on minun suosikki juttu, meillä oli juttu Koti kuuhun, voidaanko kuu asuttaa (ks. 

kuva 4). Siellä oli kuukoti ja kävi niin onnettomasti, että kuvista löytyi vain kuukodin 

kuoret, mutta ei löytynyt, mitä siellä sisällä tehdään. Minä ryhdyin lukemieni 

asiantuntijatekstien perusteella kuvittelemaan, mitä siellä tehdään ja lopputulos on 

mitä kaunein. Olen editoinut paljon avaruusaiheisia juttuja. Ensimmäisen version 

lähetin jutun tekijälle: vastaako kuvitus hänen mielikuvia ja onko oikeanlaisia 

yksityiskohtia, sain kommentit ja muutin jotain vielä, sitten se lähti kuvittajalle. 

Kuukodin toteutti freekuvittajamme Jukka Fordell; Jukka tekee meille jatkuvasti 

vaativaa tekniikkakuvaa. Lopullinen tuotos kuvan valmistuttua, kävi vielä jutun tekijällä 

hyväksyttävänä, että se vastaa todennäköistä todellisuutta niin kuin tässä 

tutkimusvaiheessa voi ennustaa.  
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Kuva 4. Kuukoti kuvakollaasi luonnoksesta Tiede-lehden kuvaksi. 

 

Joskus kuva tai juttu lähtee kuvasta tai videosta. Tässä on hauska esimerkki: minä näin 

Yhdysvaltain tiedeviikolla (6 päivää kestävä, kaikkien tieteenalojen tiedekongressi) 

kiinnostavan tutkijavideon, siitä miten valas syö itsensä isoksi. Minä päätin tehdä siitä 

stillkuvan. Tein kuvittajalle mallin, miten ruokailu etenee, sen eri vaiheet ja kuvittaja 

kuvitti sen (ks. kuva 5). Tätä tietoa ei näe edes niissä upeissa television dokumenteissa, 

koska se tapahtuu niin nopeasti. Tässä liike on pysäytettynä ja saadaan tavattomasti 

pakatuksi tietoa pieneen tilaan. Tämän on sitä säästän lukijan aikaa. 

 

 

 
 

Kuva 5. Valaan syömisvaiheet tiivistetty liikkeestä informatiiviseksi stillkuvaksi.  
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Meidän ideointipuolella kerätään juttua varten, ihan mitä tahansa kuvaa, joka tähän 

aiheeseen iskisi ja lähdetään sitten valitsemaan niistä. Me mielellään käytetään kuvia, 

jotka kertovat jotain muuta kuin teksti, ei ihan yksi yhteen. Jokaisessa lehdessä pitää 

olla hyvin monenlaista kuvaa, aivan samalla lailla, kun on monenlaisia juttuja. Me 

käytetään paljon piirroskuvaa sen takia, että materiaali on niin surkeata, että sitä ei 

kärsi hienopaperille painaa.  

 

Aikaa on niukasti. Etu on se, että me ollaan kuukausilehti. Aika usein meillä on tavaraa 

sisällä niin paljon etukäteen, vaikkei meillä jokin numero ole vielä aktiivisesti teossa, 

niin me ryhdytään jo rakentamaan visuja paljon aikaisemmin. Editointiprosessi 

tapahtuu sitten enemmän siinä ajassa, kun tehdään aktiivisesti jotakin numeroa. Visua 

tehdään paljon pitemmällä aikajänteellä. Erityisesti kansia.  

 

Kansia saatetaan miettiä puoli vuotta etukäteen, mitä teemoja me halutaan kanteen, 

sillä perusteella, kun suunnitellaan vuoden mittaista rakennetta lehdelle. Samalla 

suunnitellaan vuoden mittaista visuaalista ilmettä lehdelle. Kansi on aikakausilehdelle 

mahdottoman tärkeä. Se on tavallaan hassua, toisaalta aikaa on paljonkin ja me 

ehditään pallotella kuvittajien kanssa, ehdottomasti pallotellaankin: tulee luonnoksia, 

me kommentoimme ja tulee taas luonnoksia. Pallottelu kuvien kanssa ei liity vain 

kansiin vaan kaikkiin kuviin. Meidän AD tekee aika monesti useita kansi ehdotuksia ja 

kun me katellaan kansia, me saatetaan jopa äänestää: mikä nyt kolahtaisi? Mikään ei 

voi olla vain yhden päässä, vaikkei väkeä ole paljon, jos kolme neljäkin ehtii jo sanoa 

jotakin niin se on jo hyvä. Me ei ikinä pystyttäisi näillä aikatauluilla, miehityksellä, mikä 

meillä on tekemään niin paljon kuin me pystytään ilman nettiä, sen takia, että tietoa 

on niin paljon saatavilla.  

 

Kaikki kuitenkin tarkistutetaan jutun alkuperäisellä tekijällä, tulee tavallaan jaettu 

vastuu. Me saatetaan jopa iloitella asioilla, tehdä jekkuja ja tieteellisen puolen tsekkaus 

kuuluu asiantuntijalle. Me tarkistetaan yksityiskohtia paljon. Hyvät ratkaisut vaativat 

viitseliäisyyttä, että sinä pengot ja pengot, sitten löytyy jotain hienoa. 
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Infograafikko Hannu, Otavamedia (Suomen Kuvalehti/ Tekniikan Maailma): 

On erilaisia prosesseja: on rutiininomaisempia töitä, on selvät tarpeet kartalle tai 

jonkun tiedon esittämiselle tai sitten voi olla epämääräinen ajatus. Yleensä joku 

tuottaja tai päällikkö antaa toimeksiannon tai tilauksen, grafiikasta, tyylistä ja koosta 

riippuen niitä tehdään eri tavoin. Esim. saadaan huonolaatuista havannekuvaa ja minä 

piirrän ne ikään kuin puhtaaksi lehden tyylillä. Lähdetään miettimään aiheesta, mitä 

kuvitus voisi olla tai miten siitä voidaan grafiikan keinoin kertoa. Tietoja tulee minulle 

tiedonhaun edetessä siihen asti, että tiedonhaku on tehty ja sitten siitä lähdetään 

miettimään, millainen kuvituksesta pitäisi tehdä, mitä nostetaan esiin, mitä jätetään 

pois ja mitä otetaan.  

 

Ideoinnissa meillä on benchmarkkina aiemmin tehty työ tai sitten jossain muualla 

nähty hieno grafiikka eli tuollaista voitaisiin tehdä. Grafiikka aukeaman kanssa vähän 

katsotaan, mitä on tehty ja minkälaisia tekniikoita on käytössä, niitä on kuitenkin 

rajallinen määrä, sitten voi miettiä, että me voitaisiin tehdä tuommoinen. Aukeaman 

suhteen minulla on vapauksia päättää, mitä ja minkä näköistä tehdään. Toki aina 

oletukset ei toteudu. Sitä tietoa, mitä halutaan ei saadakaan ja pitää tehdä korjausliike. 

Se on aina sopimista ja kompromissien tekemistä.  

 

Toteutusrytmiä on muutettu paljon, koska toimittajan pitää olla tekemässä 

maanantaisin ja tiistaisin jo seuraavaa juttu. Ideaa lähdetään toteuttamaan nopeasti, 

sellainen vartti kaksikymmentä minuuttia mietitään, mikä aihe ja mitä voitaisiin tehdä. 

Minä jatkan sitä tietojen karttuessa. Normaalitahti on, että siinä on viisi työpäivää 

aikaa tehdä aukeamaa, joskus vähemmän esim. juhlapyhän takia. 

 

Meillä on muodostunut sellainen prosessi, että aina keskiviikkona aloitetaan, parin 

päivän päästä pidetään tsekkaus, missä mennään ja mitä tietoja on saatu. Työni 

jakaantuu Tekniikan Maailmalle ja Suomen Kuvalehdelle. Yksi viikko kuukaudesta 

Tekniikan Maailmalle ja loput sitten Kuvalehdelle. Viimeinen muutos työnkuvaani tuli, 

että muutuin graafikosta ikään kuin toimittajaksi, vaikka visualisti olenkin. Sen myötä 

oman tiedonhaun merkitys korostui. 
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Graafinen suunnittelija Juha, Yle: 

Meidän tiimissä on kaksi graafikkoa, yksi koodari ja yksi tuottaja. Ensin on se olemassa 

oleva aineisto, on jo joku viesti ja siinä ns. joku kärki, joka me halutaan kertoa. Siihen 

on jo olemassa oleva aineisto tai sitten se aineisto hankitaan. Tämän jälkeen aineistoa 

käsitellään eli tehdään jotain tilastollisia analyyseja. Ne voivat olla pikaisia, jos aineisto 

on pieni tai sitten ne voivat olla monimutkaisia. Yritetään kertoa se, mitä halutaan 

kertoa.  

 

Sitten valitaan paras tapa visualisoida tietoa, tehdään ensimmäinen varsinainen 

visualisointi, työstetään ja muutetaan esim. sitä visualisointi tapaa jossain vaiheessa 

johonkin suuntaan, vaikka vertaiskritiikin kautta. Yksinkertaisimmillaan se on sitä, 

näyttääkö tämä sinun mielestä järkevältä ja hyvältä. Sitten päädytään siihen 

finaaliversioon ja tarkistetaan faktat tai oikoluetaan. Kun ollaan kaikin puolin 

tyytyväisiä, julkaistaan. Julkaisun jälkeen mahdollinen reagointi palautteen kautta, 

oliko jotain, mitä ei oltu tajuttu, oliko jäänyt joku virhe tai jotain muuta tai sitten ns. 

jatko-oppiminen siitä vaikka johonkin projekteihin.  

 

Me ollaan julkisenpalvelun yhteys ja jos meillä on jotain hankittua dataa, ostettua tai 

meidän omaa muokkaamaa niin siihen voi liittyä myös koko aineiston julkaiseminen 

yleisölle. He voivat itse tutkia sitä aineistoa ja tehdä siitä omia johtopäätöksiä, jos ovat 

innostuneita tai kiinnostuneita aiheesta.  

 

Faktat tarkistaa parhaassa tapauksessa ulkopuolinen asiantuntija. Se on optimi, mutta 

aina se ei onnistu. Se voi olla, että tekijä itse vertaa sitä lähdemateriaaliin tai joku muu 

samasta tiimistä tai miksi ei tällainen moderni läpinäkyvä tapa, että tulokset jaetaan jo 

yleisölle ns. beetavaiheessa. 

 

Ideat tulee itseltä tai ulkopuolelta. Paljon seurataan uutis- ja ajankohtaismaailmassa, 

mitä muut tekevät. Haetaan sieltä ideoita, erilaisia toteutustapoja, näkökulmia asioihin 

ja sitten tietenkin yhdistetään omiin näkemyksiin. Me ollaan lähtökohtaisesti pyritty 

sellaiseen toimintatapaan, että mennään aina idea edellä. Meillä ei ole sellaista tiukkaa 

ns. katalogia, josta me katsottaisiin visualisointia, vaikka että tässä on 15 erilaista 

visualisoinnin tapaa ja valitse näistä se joka sopii sinun ideaan. Mieluummin lähdetään 
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idea edellä ja sitten lähdetään etsimään sitä tapaa. Tämä ei välttämättä ole niin kuin 

esim. jos vertaa Helsingin Sanomiin. Heillä on vähän toisenlainen lähestymistapa. Heillä 

on ns. se katalogiarkku siellä ja se sopii sellaiseen tiukempaan tuotantoon ja -

ajatteluun. Me tarkasti seurataan esim. ulkomaalaisia seminaareja, kilpailuja ja suuria 

julkaisuja, jotka vievät tietoa eteenpäin. Pyritään tuomaan mukaan myös omaa ja 

soveltamaan omien resursseihin nähden toimintatapoja.  

 

Me tehdään monia projekteja päällekkäin ja se on hankala sanoa, mitä yksittäiseen 

projektiin menee aikaa. Se voi olla hyvinkin yksinkertaisestakin kuvasta puolesta 

tunnista tai tunnista muutaman minuutin animaatioon eli viikkoihin. Se riippuu 

aineistosta: aineiston laajuudesta, valitusta visualisointitavasta ja kerronta tavasta. Jos 

se on ihan muutaman luvun muutoksen näyttäminen yhdellä staattisella grafiikalla, se 

ei kestä kauaa. Siinä on aika pitkälle valmiit tyylit ja templatet sekä oma ammattitaito. 

Kun on tehnyt paljon, niin se voi olla hyvinkin nopea juttu. Jos lähdetään miettimään 

ihan uuttaa ilmaisutapaa, kerronnan tapaa vähän pitemmälle. Sen työn tekeminen voi 

olla useita viikkoja. Se on kaikkea tältä väliltä.  

 

 

Tieteen visualisointiprosessin ominaisuudet: 

• TARVE: ruutiini tai toistuva rytmi/ epämääräinen ajatus/ oma kiinnostus/ teksti/ kuva/muut alan toimijat/ 

aikaisemmat työt/ tarjous uutisesta tai tiedote/ tilaus 

• VIESTI: mitä halutaan kertoa tai viestittää? / tilaaja luovuttaa materiaalin työstettäväksi 

•  IDEA: ideoiminen/ ideoitten poiminta materiaalista 

•  TIEDON HAKU: hankinta tai tarkentaminen / tekstin kirjoittaminen/ tapaaminen tai viikkopalaveri/ 

kuvamateriaalin etsiminen ja luonnoksen tekeminen 

• LUONNOS: tilaajan tai toimitussihteerin luonnos 

• ENSIMMÄINEN VERSIO: visualisoijan luonnos ideasta 

• TOTEUTUSTYYLI: aikaisemmat työt, trendit, aika, resurssit, raha ja muut toimijat 

• TIEDON TARKENTUMINEN JA SYVENTÄMINEN: vierailu paikan päällä/ keskustelu/ neuvottelu/ kommentointi 

• KORJAUS JA KOMPROMISSI 

• TOINEN JA SEURAAVAT VERSIOT 

• TIETOJEN TARKISTUS: asiantuntija, kollega, jutun kirjoittaja, vertailu lähdemateriaaliin 

• YHDISTÄMINEN TEKSTIIN: tekstin lisääminen 

• OIKOLUKU JA HIENOSÄÄTÖ 

• JULKAISU 

• REAGOINTI: palaute toteutuksesta 

• KEHITTÄMINEN JA OPPIMINEN: mahdollisten virheiden korjaus / oppi seuraaviin töihin 

 

 KULUTETTU AIKA ON TAPAUSKOHTAINEN:  Siihen vaikuttavat aihe, aineisto/ materiaali, 

toteutustekniikka ja linkki tiettyyn ajankohtaan.  
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3.1.3 Millaisia tietoisia ja tiedostamattomia valintoja kuuluu tieteen 

visualisointiin? (Ks. Liite 1: kysymykset 4 ja 5) 

 

Kuvatoimittaja Lilli, Helsingin Sanomat: 

Tietoisia valintoja, kun minä esim. kokoan torstain kuva-aukeamaa, minun täytyy valita 

kuvia ja miettiä, miten tämä on mahdollista tehdä lehteen. Esim. torstaina 26.2. 

julkaistussa Ötököiden esiinmarssi aukeamassa (Liite 3) oli Sami Karjalaisen ottamia 

kuvia. Hän lähetti meille erityyppisiä kuvia. Oli kuvia joissa oli tausta ja kuvia jotka 

olivat valkoisella taustalla, mietin kokonaisuutta. Keskustelin taittajan kanssa, miten se 

kannattaisi tehdä. Sekoitetaanko niitä joissa on tausta niihin joissa ei ole taustaa ja 

miten se taitetaan? 

 

 Väreihin liittyviä asioita mietitään, mutta niillä ei ole sinänsä väliä, jos niillä ei ole 

sisällöllistä merkitystä. Väriskaala Helsingin Sanomien ulkoasuilmeen mukaisesti. Minä 

teen kuvavalintoja ja visualistina miellyn sellaisiin kuviin, jotka ovat esteettisesti 

kohdillaan. En halua laittaa lehteen huonoa valokuvaa, joka ei toimi valokuvana, jos on 

valokuvasta kyse. Kuvan lukusuuntaa ja asettelua sivulle mietitään. Taitot tavallisesti, 

paitsi torstaisin, menee paljon meidän sabluunoiden mukaan.  

 

Tiedostamattomat valinnat ovat persoonakysymyksiä, missä rupeaa vaikuttamaan se, 

mistä itse on kiinnostunut ja miten itse näkee asiat . Millaisia ideoita itse saa? Joku 

toinen kuvatoimittaja voi tehdä samaa työtä, mutta se lopputulos lehdessä, se joku 

twist tai minkälainen henki siinä on, riippuu kuvatoimittajan persoonasta. Miten näkee 

asiat?  

 

Tiedän itse, että nämä sivut ovat minun näköisiä, joku toinen olisi tehnyt asiat eri 

tavalla. Minkälaisista aiheista itse kiinnostuu? Minkälaisia aiheita vinkkaa? Minkälaisia 

aiheita ideoi tehtäväksi? Minkälainen huumori itsellä on? Minkälainen ällöttävien 

asioiden sietokyky itsellä on? Kaikilla kuvatoimittajilla on joku visuaalinen silmä. 

Kuvavalintoihinkin ne omat mieltymykset vaikuttavat. Mikä omasta mielestä toimii?  
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Tietenkin se, että siinä vaiheessa, kun kuvia ideoidaan niin minulla on jotakin 

periaatteita, mitä minä haluan tietoisesti noudattaa. Minulla se rima kulkee aika 

korkealla. Olen kunnianhimoinen työssäni. Minulle ei ole yhdentekeviä kuvia. Mietin 

aina kaiken. Se on minun tiedostamaton valinta, arvovalinta. Siinä ideointiprosessissa 

teen paljonkin tiedostavia valintoja.  

 

 

Tiedekuvittaja Sole, freelancer: 

Ensimmäiseksi ajattelen toteutustekniikan valintaa: bittigrafiikkaa vai vektorigrafiikkaa. 

Seuraavat valinnat koskevat työmäärää ja aikaa, mitä kuvaan on käytettävissä. Nämä 

heijastuvat kustannuksissa, kuvan laajuudessa ja piirrettävien yksityiskohtien 

määrässä. 

 

Tiedostamattomasti vaikuttaa aiemmin piirretyt kuvat. Mitä minä itse olen piirtänyt tai 

mitä minä olen nähnyt muualla. Sitten vaikuttaa, mitä aikaisemmin sydämestä selitin 

eli asioiden vakiintunut esitystapa. Siitä ei poiketa ihan helposti.  

 

Yksi asia, mikä ei saisi vaikuttaa, mutta vaikuttaa kuitenkin on kiire ja aika. Kiire ei 

millään tavalla jalosta minun työn laatua, luovuutta, kekseliäisyyttä tai ratkaisuja. 

Järjettömän tärkeää on myös motivaatio. Silloin kun kuva on asiakkaalle tärkeä ja on 

yhteinen päämäärä saada hieno kuva, on myös minulla korkea motivaatio panostaa 

kuvaan. 

 

 

Anonyymi graafikko, yliopisto: 

Tiedostettuja ovat perusjutut kuten sommittelu, typografiaa, värit ja tyylivalinta. 

Tämän tyyppisiä siinä koko ajan pyörittää. Tiedostamattomia ovat omat kokemukset ja 

asenteet aihetta kohtaan.  
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Toimitussihteeri Tuula, Tiede -lehti: 

Meillä on kuvaohjeet. Sen pitää olla lehdennäköinen, lehden arvojen näköinen, sen 

pitää olla paikkansapitävä ja sitä mitä se esittää. Nämä säännöt perustuvat siihen, että 

meillä on omasta mielestämme tiettyjä kilpailuvaltteja, meidän omia vahvuuksia, 

joitten pitää näkyä sitten myös kuvakriteereissä. Yksi niistä on informatiivisuus, meillä 

on erittäin luotettava maine ja sen takia oikeellisuus ja tarkkuus ovat tärkeitä. Me 

olemme suomalainen lehti eli meidän pitää yrittää aina muistaa se, mitä tämä 

tarkoittaa suomalaiselle lukijalle ja ottaa se huomioon kuvamaailmassa. Meidän pitää 

tehdä tiedettä todeksi, sillä lailla, että tämä ei ole mitään kummaa, outoa, jossain 

sfääreissä olevaa. Tämä on meidän jokaisen henkilökohtaista elämää. Me yritetään 

tulla lähelle lukijaa.  

 

Sitten tietenkin normaaleja kriteerejä: pitää olla teknisesti hyvä, hienopaperi vaatii 

hyvätasoisen originaalin. Olisi suotavaa, että se olisi ennennäkemätöntä tai 

uudenlaista tapaa katsoa asiaa. Uuden tuntuista. Pitäisi herättää tunteita, olla 

jännittävä, kaunis, hauska tai jotain muuta semmoista. Tyypillisesti kyllä hankalissa 

aiheissa, se selittää, että missä tässä aiheessa on kyse.  

 

Jonkin verran haluamme toteutustekniikan pysyvän mukana tekniikan kehityksessä, 

esim. kolmiulotteisuus vaikutelmaa pystyy luomaan. Visuaalinen rytmi on yhtä tärkeä 

kuin tekstillinen rytmi. Tarpeeksi erilainen kuin muut siinä samassa numerossa. 

 

Meille tulee kuvista sellaista palautetta, että olitte taas antaneet aivan liikaa tilaa 

yleiskuville, palaute ei  koske selventäviä tai graafisia esityksiä. Ulkomaantutkijat, 

joiden kanssa me myös tehdään yhteistyötä, silloin kun Suomesta ei apuja saa, ovat 

ihmetelleet, miten ihmeessä te saatte aikaan tällaisen lehden. Ikinä ennen ei tutkijan 

tiedosta ole tehty tällaista kuvitusta, mitä me tehdään. He pitävät sitä häkellyttävänä, 

että Suomessa näin pienellä porukalla tulee tällaista jälkeä. Voimme olla ylpeitä 

itsestämme.  

 

(Tarkentava kysymys: saako tutkija käyttää teidän hänen työstään tekemää 

visualisointia omassa työssään?) Tutkija saa käyttää lehteen hänen tutkimuksestaan 

tehtyä kuvitusta omassa työssään, kun hän vain kertoo omista tekemisistään ja lähde 

tulee asiallisesti mainituksi.  
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Tiedostamattomat, en oikeastaan osaa sanoa. Minun mielestä kaikki yleensä 

visuaalisuuden miettimiseen, kivijalkasääntöjen lisäksi, on hyvin tiedostamatonta. 

Uskon siihen, että jos jokin meitä viehättää niin todennäköisesti se silloin viehättää 

myös lukijaa. Siinä on just jotain sellaista uutta, ennennäkemätöntä, puhuttelevaa, 

iholle tulevaa, jos se sattuu meihin niin sen täytyy sattua heihinkin. Ihmisiä tässä kaikki 

ollaan.  

 

Kun lehden pohjavire on tunteva, sinä et tavallaan voi tehdä sitä robottina edes silloin 

kun on kiire ja pitää äkkiä saada joku prosessi käyntiin. Kyllä se niin hirveästi lähtee 

siitä fiiliksestä.  

 

 

Infograafikko Hannu, Otavamedia (Suomen Kuvalehti/ Tekniikan Maailma): 

Sellaisia valintoja tässä varmaan tulee: miten se tehdään, mitä korostetaan, miten 

sommitellaan, mitkä asiat ovat isolla ja mitkä pienellä (ks. kuva 6). Mahtuuko kaikki tai 

mitä kerrotaan, millä tavalla visualisoituna? Mitä otetaan mukaan? Se mitä jutussa ei 

ole, voi olla myös valinta. Sitten voidaan miettiä, mitä kerrotaan jutussa ja mitä 

kerrotaan grafiikassa. Mietitään vähän niin kuin työnjako.  

 

Kuva 6. Visualisointi kehon reagoinnista jännittämiseen (Suomen Kuvalehti 22/2014). 
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Esteettiset mieltymykset ovat varmasti ja kulttuuriset tavat tiedostamattomia 

valintoja. Konventiot, jotkut rutiinit voivat olla semmoisia, että ne ohjaavat. Jotain 

sarjaa katsoessa voi löytyä joku säännönmukaisuus. Niitä on vaikea miettiä itse, 

omassa työssä, kun se on tiedostamatonta. Mutta sanotaan nyt, että kuvalehdessä, 

puhutaan sellaisesta kuvalehti kipsistä. Ottaa varovasti ja varman päälle, ei revittele 

niin paljon. Se on yksi ja sitä saattaa ehkä ajatella liikaakin, että tässä lehdessä ei voi 

tehdä niin hulluja juttuja kun vaikka jos olisi jossain NYT -liitteessä tai Imagessa.  

 

Sitten voi olla jotain muotijuttuja grafiikassa, yhdessä vaiheessa oli pallovisualisoinnit 

käytössä. Huomasin, että itsekin suosi sellaisia visualisointeja. Se näytti hyvältä ja näki 

sellaisia hienosti tehtyjä toteutuksia. Se ei kuitenkaan välttämättä ollut hyvä tapa 

visualisoida jotain tietoa, koska ihminen ei osaa verrata pinta-aloja kovinkaan hyvin. Se 

vertaa vain pallojen korkeuksia. Se häivyttää ja vaikeuttaa vertailua.  

 

 

Graafinen suunnittelija  Juha, Yle: 

Jos puhutaan grafiikasta pelkästään, niin siinä on tämmöisiä perusasioita kuin 

sommittelu, typografian säännöt ja sitten tietenkin mediavalinta. Mediavalinta on tällä 

hetkellä ongelma. Me ei voida päättää sitä loppumediaa, sitä formaattia, koska me 

toimitaan sähköisessä maailmassa me ei esim. tiedetä, millä päätelaitteella meidän 

juttuja luetaan. Sen pitää siis olla helposti skaalautuvaa eli joustavasti toimivaa ja 

käytettävää eri medioissa. Sitä ei voida tehdä vain yhdellä lailla.  

 

Tietenkin tällaisia asioita kuin talon tyyli, tietty väripaletti, rakenteiden tai graafisten 

elementtien tyyli. Meillä on väripaletti käytössä ja kaikki on periaatteessa määritelty: 

fontit, värit ja tällaiset tyylit, mutta ne ovat aika ylätason määritteillä määritelty. 

Luotetaan kuitenkin tekijöiden ammattitaitoon. 

 

Tiedostamattomia grafiikassa tai visualisoinnissa yleensäkin ovat tällaiset muoti-ilmiöt 

ja tietynlaiset graafiset tavat tehdä. Samalla tavalla koko ajan kehittyvät ohjelmistot 

muokkaavat visualisointia. Niistä tulee uusia tapoja tehdä ja uusia ilmaisukeinoja. 

Ohjelmisto muokkaa koko ajan sitä tekemistä. Sitten vain ihan vain sellainen oman 

tekemisen variointi. Onhan se tylsää tehdä aina samalla lailla. Mitä itse kattelee vaikka 
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pari vuotta vanhoja juttuja niin varmaan koko ajan oppii tekemällä ja toivottavasti ne 

parhaat käytännöt jää elämään. Tavallaan tekee asioita erilailla, mitä teki kaksi vuotta 

sitten.  No, kokeilin silloin tämmöistä, se ei toiminut, nyt se on jäänyt pois ja kehittynyt 

johonkin muuhun suuntaan.  

 

Kaikki tämmöiset ja muut vaikutteet ulkopuolelta, palautteet jota saa ja kollegat niin 

niiltä varmaan saa vaikutteita. Tietenkin vaikuttaa myös tällaiset raadolliset seikat kuin 

esimerkiksi aikataulut, jos on hirveä kiire niin sitten pitää karsia tekemistä tai jos on 

muuten hankala projekti, vaikka tekijät on muuttunut tai muuta niin sitten ei pysty 

tekemään niin viimeisteltyä kuin haluaa tai jotain muuta tällaista. Suuri osa meidän 

asiakkaista lukee jo mobiilista. 

 

Visualisoinnin tiedostetut ja tiedostamattomat valinnat: 

 

TIEDOSTETUT 
 
ULKOASU: tyyli, värimaailma, typografia, 
esikuvat/ mallikuvat, asiatyyli, sommittelu, 
ominaisuudet, tausta, esteettisyys 
 
SOMMITELU: taitto, kuva valinta, lukusuunta, 
asettelu, nostot, korostukset 
 
TEKNIIKKA: ohjelmistot, toteutustekniikka, 
mediavalinta 
 
TEKIJÄ: tietoiset arvot, vaatimukset 
TIEDOSTO: teknisesti hyvä originaali 
 
TYÖNJAKO 
 
KULTTUURI: suomalaisuus, lähellä lukijaa, arvot 
 
YHTEISÖ: herättää tunteita, hauska 
 
MEDIA: median näköinen, arvojen mukainen, 
median visuaalinen rytmi 
 
INFORMAATIOSISÄLTÖ: asiatyyli, asiasisältö, 
paikkansa pitävää tietoa, kuva valinta,  
vaativuustaso, informatiivisuus 
 
AIKA: käytettävä aika ja työmäärä 
 
RAHA 
 
 
 

 

TIEDOSTAMATTOMAT 
 
ESTEETTISYYS: visuaalisuus 
 
PERSOONA: tekijän kiinnostus, näkemys, 
ideat, huumori, visuaalinen silmä,  
asioiden sietokyky, periaatteet, 
motivaatio, asenne, fiilis,  
aihevinkkaukset  
 
HISTORIA: totuttu tapa esittää asia, 
mitä itse on piirtänyt tai nähnyt, oman 
tekemisen variointi ja kokemukset 
 
KULTTUURI: tavat 
AIKA: aikataulu, kiire 
 
TRENDIT JA MUOTI 
 
OHJELMISTOT 
 
RUTIINIT 
SÄÄNNÖT 
PALAUTE 
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3.1.4 Millaisessa toiminta- ja arvoympäristössä tieteen visualisoinnissa 

toimitaan?  

(Ks. Liite 1: kysymykset 7 ja 8) 

 

Kuvatoimittaja Lilli, Helsingin Sanomat: 

(Millaisia yhteistyökumppaneita teillä on tieteen kuvittamisessa mukana?) Nopeasti 

määriteltynä talon sisäiset yhteistyökumppanit: grafiikkatoimitus ja kuvatoimitus: 

kuvaajat, freelancer kuvittajat ja valokuvaajat. Talon sisällä tehdään vähän 

piirroskuvituksia. Talon ulkopuolisista tahoista me käytetään pääsääntöisesti 

kuvatoimistoja, joita meillä on aika paljon ja mihin meillä kuvatoimituksella ja koko 

talolla on sopimus. Erityisesti tieteessä auttaa Markku Vuorela, hänellä on oma firma ja 

sitä käytetään tosi paljon etenkin tieteessä. Heillä on yhteyksiä tiedekuvia tarjoaviin 

kuvatoimistoihin ja heidän kautta saa tarvittua materiaalia. Lisäksi iso ja tärkeä lähde 

on Nasa, josta saa kuvia. Sitten ovat museot, Metsähallitus, tutkijat ja lukijat esim. 

lukijat lähettivät meille revontulikuvia, viime torstaina 19.3.2015, Taivaan tulet 

yllättävät etelän juttuun. Voi olla, että olen unohtanut jonkun olennaisen. Mikä 

tahansa taho vain voi olla minun yhteistyökumppani.  

 

Meidän toiminta-arvot ja säännöt ovat Hesarin linjan mukaisia eli siinä on meidän 

kirjoitetut säännöt. Hyvän yleisen lehtimiestavan ja journalististen eettisten sääntöjen 

mukaisia. Minulla on sellainen kirjoittamaton sääntö, tieteellinen täsmällisyys. 

 

 

Tiedekuvittaja Sole, freelancer: 

Minä ajattelin tämän kysymyksen ensin koskevan ympäristön tahoja, mutta sitten 

seuraavaksi ajattelin ammattinimikkeitä joten listasin lopuksi kummatkin. 

Yhteistyötahoja ovat lehdet, kustantamot, firmat, tutkijat, tutkimusryhmät, 

väitöskirjatyön tekijät. Ketä ovat ihmiset näiden takana? Lehdissä ja kustantamoissa 

ovat lehden toimittajat, sihteerit, julkaisusihteerit tai kirjoilla saattaa olla 

toimituskuntia eli ne ovat ne ihmiset joiden kanssa minä asioin.  

 

Alkuperäinen kuvan tarvitsija esimerkiksi oppikirjailija tai tutkija määrittelee, 

minkälainen kuva tarvitaan. Kustannustoimittaja on siinä välissä. Usein suora kontakti 

alkuperäiseen kuvan tarvitsijaan helpottaa työtä, vaikka joissain vaiheessa 
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väliporraskin voi olla hyvä puoleen ja toiseen.  Alussa on tärkeää oikeanlaisen ja tarkan 

informaation saaminen. Sitten tietysti teknisen puolen väki eli taittajat. Heidän kanssa 

hoidetaan teknisiä asioita kuten fontit, värit ja värimaailma, tyylit, koot ja kuvamuodot. 

 

Minä en osaa tarkasti sanoa ketään toista, joka pääsääntöisesti tekisi samalta alueelta 

kuvia kuin minä. Toisaalta se on vähän ongelma, koska jos vaikka sattuisi vaikea tilanne 

- jokin tapaturma tai sairastuminen - ja kirja olisi menossa painoon, kuka korvaisi minut. 

Kuulun kuvittajiin, Kuvittajat Ry:hyn ja siellä on paljon taitavia ihmisiä, jotka tekevät  eri 

alan kuvitusta. Minä kuulun myös Suomen Tiedetoimittajiin ja siellä on kirjoittavaa 

väkeä. Kun tiedekuvittaja ympyrät ovat Suomessa olemattomat niin olen ajatellut, että 

tiedetoimittajat ovat jollain tavalla hengenheimolaisiani. Kuulun johonkin joukkoon. 

 

Ensimmäisenä tuli mieleen kuvaoikeusjutut. Kuvista toivotaan, että ne ovat 

samanlaisia kuin malli, mutta kuitenkin erilaisia. Kuvan tulee olla itsenäisesti toimiva. 

Mikä on sitten tarpeeksi itsenäinen kuva esim. anatomiassa? Polvilumpio on 

polvilumpio , kun rakenteissa ja värityksessä ei ole hirveästi joustovaraa. 

 

Tapahtumaketjujen ja fysiologian kannalta esimerkiksi potilaan tutkimiskuvat, niissä on 

esitystavalle ja luovuudelle tilaa hieman enemmän. Lääketieteen ja luonnontieteen 

kuvissa toivotaan usein persoonatonta jälkeä. Kustantamoissa asiaa on perusteltu niin, 

että kuvittaja kyetään korvaamaan toisella ja tyyli ei muutu.  

 

Uskon kuitenkin, että se perimmäinen syy on, että persoonatonta piirrosta pidetään 

uskottavampana, puolueettomana ja luotettavana tietona. Luonnontieteessä on 

pyrkimys objektiivisuuteen ja puolueettomaan tietoon. Jos kuva olisi sellainen, että 

siinä on tulkinta, se olisi persoonallinen ja se ehkä menettäisi uskottavuutta. Toisaalta 

taas ehkä persoonallinen ja tyylitelty kuva sopii ja kelpaa esimerkiksi  humanistisiin 

tieteisiin paremmin kuin kaavamainen kuva. 

 

Käytäntö lääketieteessä ja biotieteessä on, että on paljon ruohonjuuritason sääntöjä, 

miten joitakin asioita piirretään. Esim. värimaailma kropassa noudattaa totuttua 

esitystapaa eli valtimot - laskimot ovat punaiset - siniset, sappi on vihreä. 

Imusolmukkeet piirretään vihreänä tai violettina, hermot ovat keltaisia. Nämä asiat 

kuuluvat pohjatietoon.  Jos menisin piirtämään toisin, sitä ihmeteltäisiin.  
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Solujen värittämisessä on myös tiettyjä vakiintuneita värejä, jotka osin pohjautuvat 

siihen miltä solut näyttävät mikroskooppikuvissa. Myös solujen muodoissa on joitain 

periaatteita: kaikki soluthan ovat periaatteessa pyöreitä kun ne ovat irti 

kasvualustastaan, mutta toisinaan on tarkoituksenmukaista piirtää ne enemmän 

fysiologisen muotoonsa mukaisiksi. Tiedepuolen koulutuksen etu kuvittajana on se, 

että kun tuntee alueen, niin on helppo toimia siinä.  

 

Kaavioissa on vapauksia muodossa ja väreissä. Väreistä sininen on tieteen väri, sininen 

- harmaa - vaaleankeltainen, jollain tällaisella väriskaalalla mennään. Tieteen 

värimaailma on hillitty. Punainen on stimuloiva väri esimerkiksi nuolissa ja sitten  

kumoava nuoli sininen. Väreillä on selkeä merkitys.  

 

 

Anonyymi graafikko, yliopisto: 

Jutun tekijöinä meillä on freelancereita: kirjoittajia ja valokuvaajia, mutta kuvitus 

puolella, en muista, että tähän mennessä olisi ollut mitään semmoista. Monesti 

tutkijoille kuvitetaan valokuvilla. Valokuvaus, se on suhteellisen nopea ja helppo tapa. 

Kaikki piirtäminen on hankalampaa, jonkin verran käytetään perusgrafiikkaa, erityisesti 

talon julkaisuissa ja raporteissa. Joihinkin tutkimuksiin saatetaan tehdä jotain karttaa 

selventämään juttua.  

 

Meillä tietysti kuvankäsittely on journalistista, ei niitä manipuloida. Ei saa johtaa 

harhaan. Joskus, missä asia on vaikea ja ei haluta tuoda esille, käytetään tekstiä. Huiput 

ja hyvät jutut halutaan tuoda grafiikalla esille. Jos meillä opiskelijamäärä nousee ja 

rahaa tulee ovista ja ikkunoista niin tällaisissa tilanteissa halutaan, että se näkyy, mutta 

jos rahaa ei tulekaan, eikä opiskelijoita niin se jätetään sinne tekstin sekaan. 

 

Yksi puoli on myös tekijänoikeus. Netistä ei saa ottaa kenen tahansa kuvaa. Olen myös 

kuullut tapauksia, että tutkija on joutunut antamaan kaikki oikeudet materiaaliin 

kustantajalle. Kuulostaa hurjalta, onko kyse väärinymmärryksestä? Aineisto on tutkijan 

kauppatavaraa, hyvä olla juristi mukana.  
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Toimitussihteeri Tuula, Tiede -lehti: 

Meillä on monta freelancer kuvittajaa kaiken aikaa vakioavustajakunnassamme; 

tutkijat, joilta me tarkistetaan yksityiskohtia. Sitten sanoisin, että meidän hyvä 

yhteistyökumppani on netti. Ilman sitä, me ei ikinä pystyttäisi näillä aikatauluilla, tällä 

miehityksellä, mikä meillä on, tekemään niin paljon kun me tehdään. Tietoa on paljon 

saatavilla. Sitten kaikki kuitenkin aina tarkistutetaan alkuperäisellä jutun tekijällä. Siinä 

tulee jaettu vastuu, me saatetaan visualisoinnissa, jopa ilotella asioilla. Tieteellisen 

puolen tarkistus kuuluu sille asiantuntijalle, joka tosiaan tuntee sen asian, mutta joka ei 

osaa kuvitella, miten sen voisi esittää.  

 

Helsingin sanomien kanssa meidän kompo on nyt niin uusi, että kuviot vielä 

muotoutuvat. Kunhan aikaa tässä kuluu, näemme, mitä tämä yhteisessä kimpassa 

istuminen ja kaikkiaan töiden jakaminen on. Tavoite on, että me oikeasti saataisiin 

syntymään yksi yhteinen tiedetoimitus.  

 

Helsingin sanoma toimii aivan toisella tapaa kuin me, heillä on erikseen kuvatoimittaja, 

graafikot, videotekijät, heillä on erikseen sitä ja tätä ja meidän pitää tehdä kaikki. Ei ole 

mitään spesialisteja joka lähtöön. Minusta tämän työn nautintoa on se, että pystyy 

näkemään kokonaisuuksia ja eri puolia. Se näkyy nyt tässä digitaalisessa murroksessa. 

Nyt niitä valmiuksia pitäisi olla jokaisella. Niin mentaalisia valmiuksia kuin teknisiä 

valmiuksia.  

 

Sitten joskus voi leikkiä, tieteen ei tarvitse olla vakavaa, meillä on rento ja mutkaton 

ääni lehdellä. Se voi näkyä myös kuvituksessa ja se on otettu hyvin vastaan. Sitten me 

tehdään joskus semmoisia jekkuja, laitettiin apinannaama ihmispäähän, kun on niin 

vaikeaa sanoa, mikä meissä on apinaa tai mikä apinassa on ihmistä. Sitten täällä 

loppupäässä me laitettiin apinan naamaan vastaavasti ihmisen silmät ja tietenkin tällä 

lailla pienellä käsittelyllä saa jotain erilaista, sellaista joka kiinnittää huomiota.  

 

Mutta jos puhutaan tiedekuvasta, joka esittää jotakin, me ei niitä mennä 

manipuloimaan ellei ole siihen tietty tarkoitus. Ei pelkästään hassuttelun takia. Mutta 

edellä mainittu on tavallinen kuvatoimiston kuva, johon ei liity mitään rajoituksia. 
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Kuvan oikeellisuudesta tuli mieleen hauska tapaus, me kun teemme sellaista myyttien 

takana sarjaa historian tunnetuista henkilöistä. Aiemmin niissä käytettiin kuvaa 

maalauksesta, koska eihän tuon ajan ihmisistä paljon muuta materiaalia ole. Nyt me 

ollaan ruvettu teettämään kuvitusta. Ne ovat tavattoman tehokkaita ja ihmiset 

rakastavat niitä. Niissä todellakin pitää keskittyä yksityiskohtiin. Esim. meillä oli juttu 

Pontius Pilatuksesta, kuvittajalta tuli aivan mahtava kuva, ryhdyin kuitenkin katsomaan 

tarkemmalla silmällä ja lähetin viestin, että vaihdetaan punkkulasi ajan ja alueen 

mukaiseksi. Kävin hakemassa netistä kuvan museoesineestä. 

 

Joskus kuva voi olla pelkästään tausta. Kuva ei ole koskaan yksin vaan se on aina 

sidoksissa ympäristöönsä. 

 

Me olemme tilauslehti, kyllä me kansia tehdään sillä silmällä, että joku uusi joka ei 

lehteä tunne tällaisesta kiinnostuu, me tehdään myyntikansia. Vaikka se ei olisi 

irtonumero ostaja niin joka lehti on myös myytävä sille tilaajalukijalle. Ei me voida 

ajatelle, että siellä se tilaaja vain kiitollisena odottaa, että kohta lehti tulee. Moni 

odottaa sillä lailla, mutta ei kaikki odota. Kun se on siinä eteisen kynnysmatolla, sen 

kannen pitää olla sellainen, että  siihen haluaa tarttua. Se on aivan väistämätöntä. Kyllä 

tämä on sellaista tappelua lukijan ajasta. 

 

 

Infograafikko Hannu, Otavamedia (Suomen Kuvalehti/ Tekniikan Maailma): 

Meillä on täällä hyvä tilanne, että on käytössä kuvatoimittaja, jonka kanssa pystyy 

tekemään, jopa hän voi valokuvata tai omalla ammattitaidollaan etsiä jotain kuvia, 

joita ei muuten löytyisi. Sitten tietenkin kun on isossa talossa, on valokuvaajia, jos 

päätetään tehdä joku grafiikka kuvaamalla niin sitten tuolla on erilaisia ammattilaisia 

sitten kuvaamisen suhteen, tyyliin ruokakuviin erikoistuneita valokuvaajia ja kaikkea 

tämmöistä. Yleensä me tehdään niitä omalla porukalla ja kuvatoimittajan kanssa.  

 

Toimittaja, AD tai graafinen suunnittelija, joiden kanssa voi miettiä visuaalisuutta. 

Sitten on tuottaja ja toimituspäällikkö tai työn tilaaja. Asiantuntija ja haastateltavat, 

joilta kysytään neuvoa, apua ja joissain tapauksissa on ollut ihan hyvä, että on ollut eli 

näytetty tehty grafiikka. Tämmöinen tästä nyt tuli, näyttääkö tämä oikealta? 
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Joissain kohtaa käytetään kuvapankkeja. Tekniikan Maailmassa tiedejutuissa ja muissa 

aiheissa, valmistajalla saattaa olla valmis visualisointi omasta tuotteestaan. Niitä 

käytetään ja sitten osa minun töistä ovat selkeästi sitä, kun ei kuvapankki kuvaa ole 

niin sitten minä piirrän sen. Sitten voi olla myös, että saadaan huonolaatuisia 

havainnekuvia ja minä piirrän ne ikään kuin puhtaaksi Tekniikan Maailman tyylillä. 

Kaikki ei tietenkään ole valmiina.  

 

Sellainen rehellisyys, selkeys ja faktojen tulee pitää paikkansa. Sama vaatimustaso on 

visualisoinnissa kuin jutuissa. Faktojen pitää olla kunnossa ja ymmärrettävässä 

muodossa. Virheiden minimointi on tärkeätä ja tässä työssä pitää varsinkin olla 

huolellinen. Luvut ovat oikein ja oikeassa kohtaa. 

 

 

Graafinen suunnittelija  Juha, Yle: 

Meidän työssä tärkein yhteistyökumppani on sisältö eli substanssiosaajat. Ne ovat 

ensisijaisesti meillä toimittajia eli talon sisäisiä toimittajia, joskus toimittajat voivat 

tulla talon ulkopuolelta. Yleensä siinä on kuitenkin mukana joku talon toimittaja. Sitten 

on tietenkin myös meidän talon sisällä tekniset osaajat, oli ne sitten tietoteknisiä 

koodipuolen tai jonkun tämmöisen striimaus tai jonkun muun tietoteknisen palvelun 

ammattilaisia, joilta me tarvitaan tuke ja apua tai sitten ne ovat ilmaisupuolen 

kumppaneita kuten valokuvaajia ja videokuvaajia. 

 

Sitten on datalähdekumppani, joilta me tehdään data pyyntöjä, yksi tärkeimpiä on 

tilastokeskus. Voi olla muitakin kuten ilmatieteen laitos tai  karttakeskukset. Sitten voi 

olla myös ulkoisia teknisiä kumppaneita, vaikka Google tai Esrin. Yksi tärkeä kumppani 

on muut tekijät, jotka tekevät saman tyylistä homma kuin me, talon tai Suomen sisällä, 

muissa medioissa kuten Helsingin Sanomat tai Pohjoismaissa tai maailmalla. Toisiin on 

tiukemmat ja toisiin löysemmät yhteydet. Tuossa on se pääverkosto, missä me 

toimitaan. 

 

Tärkeimpänä varmaan me noudatetaan journalistisia ohjeita. Sitä valvoo ensisijaisesti 

meidän substanssikumppanit eli toimittajat, he ovat siinä niitä päämiehiä. Sisäisesti 

meidän tiimin toiminta-arvoja on, että me halutaan avoimuutta, aukaistaan paljon 

meidän omia datojamme ja prosesseja julkisesti ulos niin kuin open knowledge ja open 
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data tyylisesti. Lisäksi tällaiset New York Timesin some -ohjeet, dont be stupid eli ei saa 

olla tyhmä tai ei saa tehdä mitään rikollista eli nehän ovat ne perusohjeet, mitä me 

ollaan pyritty noudattamaan. 

 

Tieteen kuvittamisen toimijat ja verkosto: 

 
 
SISÄISET 
 

• Toimituspäällikkö 
• Tuottaja 
• Toimittaja 
• Substanssiosaajat 
• Tiedetoimitus 
• Työryhmä/ tiimi 
• Kuvatoimittaja 
• AD 
• Valokuvaaja 
• Kuvatoimitus 
• Graafinen suunnittelija 
• Grafiikkatoimitus 
• Taittaja 
• Tekniset osaajat 

 
ULKOISET 
 
• Netti 
• Google 
• Kuvapankit 
• Kuvatoimistot 
• Freelancerit 
• Tutkijat/ tutkimusryhmät 
• Kustantamot / media 
• Datalähdekumppanit (tilastokeskus, 

ilmatieteen laitos, karttakeskus) 
• Muut alan kansalliset ja 

kansainväliset toimijat 
• Tutkimuskeskukset (NASA) 
• Museot 
• Lukijat 
• Valtion liikelaitos (Metsähallitus) 
• Yritykset 
• Ammatillinen yhdistys 
• Asiantuntijat 
• Sosiaalinen media 
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3.1.5 Mikä on visuaalisen viestinnän merkitys ja kuvan-tekstin suhde 

toisiinsa? (Liite 1: kysymykset 9-12) 

 

Kuvatoimittaja Lilli, Helsingin Sanomat: 

(Millainen merkitys visuaalisella viestinnällä on lukijaan?) Se olisi kiinnostava kuulla 

joskus itsekin lukijalta. Minä toivon, että se on suuri, mutta en itse tiedä. Itse lukijana 

kiinnitän huomiota visuaalisiin asioihin, mutta jos tuolta nykäisen hihasta jonkun 

ihmisen niin onko hän edes selannut lehteä siihen asti, että hän olisi tullut 

tiedesivuille? Toivon, että merkitys on suuri. Yritän tarjota lukijoille parasta.  

 

Kuvalla ja tekstillä on hieman eri funktio, kuva kertoo ja on todistusvoimainen, miltä 

asia näyttää ja tässä se tapahtuu. Se on oikeasti totta ja se on konkreettinen asia. Kun 

puhutaan vaikka bakteerista, siitä ei tule konkreettista. Kun se kuvataan, sinä näet 

tässä nyt on se bakteeri ja jollekin ihmiselle se avartaa, että se bakteeri on oikeasti 

olemassa. Eikä se vain ole joku abstrakti asia. Se konkretisoi.  

 

Grafiikka voi selittää, miten se joku asia toimii, mitkä ovat sen syy-seuraus suhteet tai 

missä mitäkin on tai jonkun rakenteen. Teksti on kömpelömpi ilmaisumuoto 

selittämään joitakin asioita, mutta kätevämpi taas selittämään toisia asioita.  

 

On asioita, joista ei ole paljoa kuvia olemassa tai ne ovat niin nuhjuisia tai suttuisia, 

että niitä ei halua laittaa lehteen. Jolloin on todella paljon helpompi selittää tekstillä 

kuin kuvalla lehdessä. Riippuu asiasta ja aiheesta, mikä toimii milläkin. Kuvalla asia voi 

hahmottua paljon selkeämmin. 

 

Kuvateksti esim. bakteerikuvissa selittää, mitä kuvassa on. Bakteeri itse ei osaa kertoa, 

että se on vaikka joku lactobasilus. Se selitetään: mikä se on, missä sitä on ja se 

selittää, miksi se kuva on siinä, miten se kytkeytyy tekstiin. Kaikissa kuvissa meillä 

pääsääntöisesti on kuvateksti. Se on aina tarpeen.  

 

Joskus tieteellinen kuva pystyy kantamaan tietoa ilman kuvatekstiä. Selkeyden vuoksi 

ja väärinkäsitysten vuoksi, on hyvä, että on kuvateksti. Ei aina kuva kerro: kuka 

ihminen on, kuka kuvassa on tai tuommoisia asioita. Kuvatekstiä tarvitaan kertomaan 

faktaa. Teksti toimii yhteistyössä kuvan kanssa.  
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Tiedekuvittaja Sole, freelancer: 

Kuva on ensikontakti juttuun, jos ajattelee vaikka lehtijuttua. Jos on iso hieno kuva, niin 

se herättää mielenkiinnon ja yhdellä silmäyksellä lukijalle selviää, mitä asia koskee. 

Kuvalla herätetään huomiota, kalastetaan huomiota ja sillä voi myös vangita huomion. 

Teksti luetaan vasta kuvan jälkeen. Kuvalla voidaan yhteen vetää, tiivistää, koota tai 

jollain tapaa selventää, se on minun mielestä yksi kuvan rooli.  

 

Koen usein niin, että tiedejutussa tekstillä on ylivalta ja joukossa on yksi pieni kuva, 

joka on ahdistettu nurkkaan. Harmittaa joskus kun kuvat esitetään tosi pienessä koossa ja ne 

ovat vielä mustavalkoisia. Itse haluaisin, että kuva on yhtä arvokas kuin teksti,  kuvalla 

saadaan perille arvokasta tietoa ja kuvaa ei pidä väheksyä. Kuvan suunnitteluun 

kannattaisi panostaa vähintään yhtä paljon kuin tekstiin. 

 

Tekstin merkitys kuvalle: tekstillä voidaan johdatella asiaan ja teksti valottaa historiaa 

ja taustaa. Teksti avaa sitä, miten tähän on tultu. Kuvassa sellaisten asioiden 

avaaminen on hankalampaa. Jotkut asiat on helpompi kertoa sanallisesti.  

 

Uskon siihen, että kuva ja teksti yhdessä vahvistaa perille menevää viestiä. Minäkin 

vaikka olen kuvan tekijä, tarvitsen leipätekstin. Voiko tieto olla uskottavaa, jos se 

esiintyy vain kuvassa? Tieto on aika vakuuttava, jos informaatio on esitetty sekä 

kuvassa että tekstissä.  

 

 

Anonyymi graafikko, yliopisto: 

Kuvat helpottavat sisällön omaksumista. Tässä tuli mieleen Lapin yliopiston yksi gradu, 

jossa oli muistaakseni oppimistuloksia, vaikuttaako sama materiaali kuvitettuna tai 

taitettuna erilailla oppimistuloksiin ja vastauksena oli, että ei vaikuta. Aika masentavaa, 

mutta kaikki typografiat ja tämmöiset liittyy myös siihen, että sitä on helppo lukea, 

helppo sisäistää ja helppo ymmärtää.  

 

Ihminen käsittelee kuvaa nopeammin kuin tekstiä. Kuva välittää nopeammin tiedon 

ihmiselle esim. liikennemerkki. Taas teksti, sillä pystyy osoittamaan tarkasti jotain 
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asioita. Sen ymmärtää hitaammin, sitä kautta ymmärtää jotain merkityssuhteita, syy-

seuraus suhteita. Kuvalla voidaan helpottaa asioiden ymmärtämistä, avataan 

monimutkainen asia kuvioksi tai miten joku solu toimii. 

 

Esim. jossain julisteessa, kuva voi herättää mielenkiinnon. Ihminen voi tulla kuvan 

kautta katsomaan julistetta ja sitä kautta perehtyä aiheeseen. Ai, tämä onkin 

kiinnostava. Tekstillä voi tarkentaa  aihetta ja oikoa, jos siellä on jotain hankalaa asiaa. 

Kuvat ovat sanaa enemmän monitulkintaisempia. Tavallaan pitäisi välttää, että ei tule 

tortta på tortta, että samaa asiaa ei selitetä kuvana ja tekstinä eli teksti tuo asiaan 

lisäarvoa. Rupesin miettimään kulttuurillisia eroja, joissakin kulttuureissa kuvat 

tarkoittavat eri asioita tai jos joku on värisokea. Kuvat tuovat fiilistä, teksti on kylmä 

fakta asia. 

 

 

Toimitussihteeri Tuula, Tiede -lehti: 

Millainen merkitys visuaalisella viestinnällä on lukijaan? Tähän minulla on hyvä 

vastaus. Kukaan ei lukisi 1980 ilmestynyttä tiedelehteä. Visuaalisen voima on niin 

mahdoton, ilman sitä ei olisi lehteäkään. Tieteelliset julkaisut ovat sitten asia eriksensä.  

 

Kuva 7. Tiede-lehden kansi 1980 ja 2015.  

 

  
 

Kuva tiivistää, selventää ja sillä voi säästää lukijan aikaa. Jos sinä haluat nopeasti 

nähdä, mistä tässä on kysymys niin kuva kertoo sen paljon paremmin kuin teksti. Eikä 
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sitä tekstissä saa välttämättä kiinnostavasti tai hauskasti esiin. Eikä kaikkea kannata 

edes yrittääkään.  

 

Mihinkään muuhun kuin kuvaan, sinä et saa asioita esim. avaruudesta. Samalla kun 

toteutat sen kuvana, sinä luot mielikuvan, millaisia elementtejä avaruudessa kieppuu. 

Sitä on sanallisesti erittäin vaikea kertoa. Työlästä kuin mikä. Nippelitiedon 

puristaminen tällaiseksi, että se vielä säilyttää sen paikkansa pitävyyden on kova työ, 

mutta se kannattaa. 

 

Meillä kuva ei ole koskaan yksin. Joskus käytetään kuvituskuvaa, jossa ei välttämättä 

ole kuvatekstiä. Mutta silloinkin se on kytköksissä otsikkoon, ingressiin tai johonkin 

nostoon. Meillä on semmoinen perusperiaate, että tämän tyyppisessä asialehdissä, 

vaikka aihe voi olla kepeää, mutkatonta tai naurattaakin niin kuvaan kuuluu kuvateksti. 

Ellei kuva ole se juttu ja silloin se on meillä ns. visuaukeamana ja se ei paljon muita 

elementtejä vaadikaan. Se vaatii kyllä otsikon ja ingressin.  

 

Me ei tavallaan julkaista sellaista taiteellista tiedekuvaa vaan aina asialähtöisesti. Se 

esittää jotakin, jonkin takia se kuva on siinä. Tieteessä ei ole olemassa kuin se sen 

hetkinen käsitys. Ei ole mitään lopullista totuutta. Tiede on totta vain toistaiseksi. 

Tutkimus löytää kaiken aikaa uutta ja minä luulen, että meidän lukijat ovat hyvin 

selvillä tästä, koska joskus tulee sen tyyppistä palautettakin, jostakin tiedeuutisesta, 

että nyt oli vähän turhan varma tuo käytetty sanamuoto. He tiedostavat, että tieto 

saattaa jo ensi viikolla olla toisin.  

 

Kuva voi kertoa jotain muuta kuin teksti. Ethän sinä voi esim. sanallisesti kertoa, mitä 

infoa satelliitit tuottavat tai voit, mutta silloin se on todennäköisesti asiantuntijoille 

tarkoitettu kirja. Ei niinkään yleistieteelliseen lehteen tarkoitettu juttu. Kuva on 

tärkeämpi yleistajuiselle jutulle kuin tietokirjalle. Lehden pitää elää nyt tätä samaa 

hyvin visuaalista aikaa, mitä meidän koko elämä on.  
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Infograafikko Hannu, Otavamedia (Suomen Kuvalehti/ Tekniikan Maailma): 

Luulen että visuaalinen viestintä on nopeampaa ja välittömämpää tietyllä tapaa. Jotkut 

asiat kannattaa kertoa visualisesti. Ne ovat selkeämmin esitetty kuten kartta on 

klassinen esimerkki siitä. Kuva voi sytyttää tunteita ja koskettaa. Jos tehdään vahvoja 

visuaalisia väitteitä, se voi suoremmin mennä tunnetasolle, ei välttämättä ehkä tieteen 

visualisoinnissa. Esimerkiksi taannoin oli kuvallinen kansi suomalaisesta 

kirjallisuudesta: kirja oli tavallaan vessapaperina, joku loukkaantui ja jopa suuttui siitä. 

Ne suuttuivat siitä kuvituksesta eikä siitä jutusta. Se kertoo visuaalisuuden voimasta.  

 

Tietenkin kuva esittää asiat totena, enemmän totena kuin tekstissä. Barthesillahan on 

se myyttien ja mytologioiden, mitä kuva luo, niin tietyllä tapaa kyllä se välittää 

mahdollisesti paljonkin sellaisia väitteitä, mitä sanat eivät, kuva sisältää paljon. Kuva on 

välitön totuus. Jos iso määrä dataa on muutettavissa yhdeksi kuvaksi ja tutkittavaksi 

sitä kautta, semmoinen ideoiden ja konseptien esittely saattaa olla helpompaa 

visuaalisesti. Voi olla helpompi esim. abstrakteja asioita ehkä ideoida ja pyöritellä 

visuaalisesti kuten rakenteet. 

 

Teksti ja kuva tietyllä tapaa tarvitsee toisiaan. Jos ajattelee näyttävää avausta, tekstiä 

voi olla vähemmän ja kuva voi olla hieman yksinkertaisempi. Mutta jos puhutaan 

grafiikka-aukeamasta niin silloin se on kokoelma pieniä visualisointeja ja tekstipaloja. 

Teksti ja kuvaa tukee toisiaan suurissa määrin ja ne eivät voisi toimia ilman toisiaan 

(Liite 4). Jos puhutaan infografiikasta niin ne tukevat toisiaan. Jotkut asiat on helpompi 

ilmaista tekstillä ja toiset kuvalla. Teksti auttaa ymmärtämään kuvan ylipäätään. Ilman 

sitä tekstiä kuvaa ei voi ymmärtää. Esim. tein sanomalehdelle päivän aikana paljon 

pieniä grafiikoita, joskus unohtui selittävä otsikko niin grafiikka oli ihan käsittämätöntä. 

Muutenkin siinä voi olla mittakaavat ja vuosiluvut. 

 

 

Graafinen suunnittelija Juha, Yle: 

Tietenkin graafikkona, sillä on suuri merkitys, varsinkin verkkomaailmassa. Minä näen 

että tekstikin on visuaalisuutta, se menee silmän kautta ja kaikki tämmöinen typografia 

ja sommittelu on todella visuaalista. Se menee luettavuuteen ja sitä kautta myös 

ymmärrettävyyteen. Jos mennään kuvan voimaan ja asioita havainnoivaan voimaan, 
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uskon tähän latteuteen: yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvalla pystyy 

selittämään varsinkin tällaisessa kiihtyvässä pirstaloituvassa mediamaailmassa, jossa 

ihmiset ja varsinkaan nuoret eivät jaksa enää pitkiä kokonaisuuksia välttämättä lukea. 

Kuva on rytmittävä ja silmäiltävyyden väline. Helpotetaan ja rikastutetaan pitkää 

leipäteksti massaa kuvilla ja selittävällä grafiikalla niin uskon, että sitä on helpompi ja 

kevyempi kuluttaa. 

 

Teksti vaatii erilaista työstämistä, se vaatii lukijalta enemmän ajallisesti ja joutuu ehkä 

myös enemmän ajattelemaan tai ajattelemaan erilailla kuin kuvaa. Kuvassa voi olla 

paljon informaatiota heti esillä, kuva voi olla myös moniselitteisempi jos puhutaan ihan 

vaikka valokuvasta, niin siihen voi lukea ihminen niin paljon enemmän. Kaikki voidaan 

lukea väärin tai kaikki on jossain määrin väärin joko puutteellisesti tai 

huolimattomuuttaan niin tekijän puolelta kuin lukijan puolelta. 

 

Kuvalla ja tekstillä molemmilla on omat vahvuutensa. Esim. jonkun tilastodatan 

kertominen tekstinä voi olla hyvinkin tylsää ja puuduttavaa. Se voi viedä pitkän aikaa. 

Se on helppo selittää vaikka yhtenä grafiikkana, jolloin sen ymmärtää heti. Käytetään 

molempien parhaita puolia tasapuolisesti, pyritään luomaan niistä kokonaisuus, joka 

toimii kohdeyleisölle ja kohdemediaan, mihin ollaan tekemässä sitä visualisointia. 

 

Minä sanoisin, että varmaan jossain mielessä, kuva pystyy toimimaan ilman tekstiä. 

Jotta se toimisi ehjänä kokonaisuutena ja viestii jotakin syvempää, se yleensä vaatii 

jonkun tekstin kumppanikseen. On tällaisia universaaleja kuvia, joita kuka vain 

länsimaalainen normaali ihminen voisi tulkita esim. dna tuplakierteestä, tajuta mistä 

on kyse, ilman tekstiselitystä, mutta jos tuodaan uusia konsepteja tai vähänkään 

monitulkintaisempaa asiaa, se aina vaatii jonkinlaisen tekstiselityksen. Oli se sitten vain 

otsikko tasolla tai grafiikka, grafiikka vaatii numeroita, lähteitä, jonkinlaista legenda 

luetteloa, käyttöohjetta tai jotain muuta. Hyvän tieteen journalismin perusedellytys 

on, vaikka lähdeviittaukset, niitä on hankala tehdä pelkästään visuaalisesti. Kuva aina 

reaalimaailmassa vaatii jonkinlaisen tekstiviittauksen, konventiot vaativat sen tekstin 

kuvan kaveriksi. 
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Kuvan ja tekstin ominaisuudet: 

 

 
KUVA 
 

• Todistusvoimainen 
• Konkreettinen/ konkretisoi 
• Tosi 
• Ensikontakti juttuun 
• Osoittaa jutun 
• Herättää huomion ja mielenkiinnon 
• Kalastaa huomion 
• Vangitsee huomion 
• Yhteenvetää 
• Esittää yksityiskohtia 
• Tiivistää 
• Kokoaa 
• Selventää ja selittää 
• Välittää nopeasti tietoa 
• Monitulkintainen/ moniselitteinen 
• Tunne/ fiilis /kosketta lukijaa 
• Välitön 
• Säästää lukijan aikaa 
• Nopea ja välitön 
• Rytmittää 
• Silmäilyn väline 
• Helpottaa ja keventää kulutusta 

 

TEKSTI 
 

• Johdattaa asiaan 
• Valottaa taustaa ja historiaa 
• Tarkentaa aihetta 
• Selventää asiaa 
• Oikoo aihetta 
• Faktaa 
• Kertoo kuvan lähteet 
• Avaa kuvan viestiä 
• Auttaa ymmärtämään kuvaa 
• Akateeminen työväline 
• Sisäistäminen vie aikaa 
• Tiedon syvyys 

 Kuva ja teksti tukevat toisiaan, kuva on useasti yhdistetty otsikkoon, ingressiin,  
lähteisiin, ohjeisiin tai lukuarvoihin: mittakaavat ja vuosiluvut. 

 Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. 

 

 

 

3.1.6 Mitkä tapahtumat ovat tärkeitä vaikuttajia visuaalisuuden 

kehitykseen ja mitkä ovat sen haasteet? (ks. liite 1: kysymykset 13 ja 17) 

 

Kuvatoimittaja Lilli, Helsingin Sanomat: 

Kaikenlainen tekninen kehitys menneisyydessä on ollut merkittävää visualisoinnin 

kehittymiselle: painotekniikan kehitys ja valokuvauksen keksiminen. Ennen 

valokuvausta meillä oli kuparipiirrokset ja kaikenlaiset piirrokset, millä pystyttiin 

esittämään ja loppujenlopuksi painamaan lehteen. Valokuvauksen välineiden 

kehittyminen, saatiin lyhyitä suljinaikoja tai ylipäätään tähtivalokuvaus.  

 

Valokuvaa käytettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa tieteen kuvaamisen keinona, 

tieteen ja ihmisen ilmeiden tai jonkun hysterian tutkimisessa. Kaikenlaisen tieteellisen 

kuvaamisen kehittyminen, kaukoputkitekniikoiden kehittymiset ja Hubble. On pystytty 
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ottamaan esim. kuulennoilla kuusta kuvia. Myöhemmin 3-D -tekniikat esim. kaukaisista 

kohteista tai kohteista, joista ei välttämättä ole tai pystytä tuottamaan kuvaa.  3D -

tekniikka on mahdollistanut niin paljon outojen maailmojen kuvittamisessa. 

Kosmologit voivat vaikka selittää kuvittajalle, millainen se asia voi olla tai kosmologit 

voi itse olla kuvittajia ja sitten ne pystyvät tekemään kuvan sellaisista asioista, mitä me 

muuten pystyttäisiin vain kuvittelemaan. Kaikenlainen tekninen kehitys on otettu 

nopeasti käyttöön.  

 

Teknologian kehitys tuo haasteita koko median alalle. Ihmiset lukee enemmän ja 

erilaisia juttuja verkosta, mitä me ollaan totuttu niille tarjoamaan. Ihmiset haluavat 

viihtyä verkossa. Me halutaan tarjota uutisia ja he haluavat katsoa kissavideoita. Miten 

me tarjoillaan meidän sisällöt houkuttelevasti? Miten meidän sovelluksia tai nettisivuja 

on helppo käyttää? Onko helppo löytää itseä kiinnostavia asioita? Mikä on meidän 

ansaintasuhde printti/ verkko? Mistä rahat tulevat?  

 

Media-alalla tehtiin se suuri virhe, silloin kun tuli eri lehtien nettisightit, että niitä ei 

laitettu alunperin maksumuurin taakse. Ihmiset tottuivat siihen, että ne saa verkosta 

kaiken ilmaiseksi. Se ei tuottanut mediataloille yhtään rahaa. Kun ihmiset siirtyy 

paperiversiosta verkkoon lukemaan, meidän ansaintamahdollisuudet vähenevät. Kun 

ihmiset lukevat uutisia Ipadeilta ja verkosta niin ne kokevat että he eivät tarvitse enää 

paperista versiota, vaikka tarjonta on eri. Miten pidetään paperilukijat vai siirrytäänkö 

kokonaan verkkoon? Siirtyykö kaikki lehdet verkkoon jossain vaiheessa? Videotuotanto 

tulee varmasti kasvamaan. 

 

 

Tiedekuvittaja Sole, freelancer: 

Tietotekniikka on ihan ykkönen eli laitteet ja ohjelmistot. Työ on tavallaan nopeutunut, 

vaikka koneella piirtäminen ei välttämättä ole nopeampaa kuin käsin piirtäminen, 

mutta se tuo työhön uusinnettavuuden ja muokattavuuden mahdollisuuden. Jos pohja 

on jo olemassa, niin sitä voidaan muokata erilaisiin juttuihin. Taittotyö on myös 

nopeutunut ja helpottunut. 

 

Mennyttä aikaa ovat Atlaksiin käsinmaalatut raskaat anatomiakuvat 80-luvulta. Sitten 

on netti, sieltä löytyy paljon mallikuvia ja materiaalia. Usein ihmettelen, miten joku on 
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tehnyt tätä hommaa ajalla ennen nettiä. Olisinko minäkin nyt kirjaston tai arkiston 

uumenissa etsimässä materiaalia kuvituksen pohjaksi? 

 

Koko kuvakulttuuri on muuttunut, kuva on yleistynyt digikameroiden ja instagrammien 

myötä. Siihen on totuttu ja sitä vaaditaan joka puolella. Kuvalukutaito on kehittynyt. 

Kuvaa osataan lukea ja halutaan lukea. Toisena puolena on se, että on uskomus ja ehkä 

odotuskin, että kuka tahansa voi itse tehdä kuvan helposti ilmaisohjelmilla. Joskus 

ihmettelen kannattaako menestyvän ja kiireisen tutkijan käyttää ajastaan päiviä siihen, 

että hän opettelee piirto-ohjelman käyttöä, josta on hyötyä vain muutaman kuvan 

verran.  

 

Tekniikan haasteissa, laitteisto on ykkösasia. Printteri, piirtopöytä ja skanneri, että ne 

sopii yhteen ohjelmien kanssa ja sitten helposti tulee tällainen yhteensopivuus  tai -

sopimattomuus kierre eli uusi laite ei välttämättä sovikaan vanhojen laitteiden kanssa. 

Joskus pitää korvata toimiva laite toisella laitteella, sen takia, että on tämä 

yhteensopivuus ongelma. Se on turhauttavaa ja vie aikaa ja rahaa sekä on ihan 

epäoleellista työtä minulle. 

 

Kun ajattelen piirto-ohjelmia niin, mielestäni niille ei ole tapahtunut kovin ihmeellisiä 

asioita kymmenen vuoden aikana. En ole kokenut, että minun työ olisi tullut 

helpommaksi tai jouhevammaksi, kun minä vaihdan ohjelma- tai laitekantaa. Haaste 

on myös että freelancerina täytyy hoitaa kaikenlaiset ongelmatilanteet kuten 

päivitykset, varmuuskopioinnit ja tietoturvat. Tämä vie aikaa ja minulla ei ole alan 

koulutusta sekä en hallitse sitä hyvin.  

 

Sitten on kuvarosvous, joskus tuntuu, että kuvien käyttöoikeudet ovat epäselviä vielä 

aikuisillekin ihmisille. Kuvia kun on helppo netistä poimia. Netistä rosvotut kuvat 

vähentävät kai jonkin verran kuvittajan kohdalla kuvatilauksia, toisaalta minunkin 

kuviani voidaan käyttää väärin.  
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Anonyymi graafikko, yliopisto: 

Miten kauas menneisyyteen lähdetään? Kirjoitustaidon kehittyminen, 

kirjapainotekniikan kehittyminen, joka mahdollisti jakamisen suurelle kansalle. 

Tekniikan kehitys, tieto saadaan tehokkaammin massoille tai kuka tahansa voi tehdä 

itse aika laadukasta jälkeä nykyään. Ei tarvita useita ihmisiä tekemään yhtä työtä tai 

projektia. Yksi ihminen pystyy käyttämään kalustoa, sen tuotoksen, mikä on tarkoitus, 

jos on vain tarpeeksi osaamista ja aikaa sekä tietotaitoa siihen. 

 

Tuo on aina, pysyykö perässä. Mahdollisuuksia on paljon, ei löydy ihmisiä jotka 

osaisivat hyödyntää niitä tai käyttää niitä tai tehdä niitä asioita. Monesti voi ideoida, 

mutta ei löydä sitä joka toteuttaisi sen idean. Toisaalta on se mahdollisuus ja se 

mahdollistaa paljon kaikkia asioita. Esim. Ylellä on toimivaa grafiikkaa. 

 

Lehdissä näkyy yhä köykäisempää ja köykäisempää juttua sekä  linkitetään toisiin 

juttuihin. Helsingin Sanomilla on vielä aikaa tehdä tutkivampaa journalismia. Monella 

mennyt siihen, että ei ns. pureskella juttua. 

 

 

Toimitussihteeri Tuula, Tiede -lehti: 

Tämä on se juttu johon minä en osaa vastata. En ole mikään tieteen visualisoinnin 

historioitsija. Ei minkään näköistä teoreettista oppia, kaikki on ihan kantapään kautta 

hankittua. Saatan hyvin kuvitella, että tämmöisestä niin kuin dokumentaarisesta 

tiedekuvasta lähdettiin tällaiseen yleisempään tiedekuvaan tai voimakkaampaan 

visuaaliseen ilmiöiden ja asioiden esittämistapaan. Tieteestä tuli kaikkien juttu. Tiede 

tuli ulos kammiosta. Se ei ollut enää, sen pienen eliitin käsissä. Ihmiset alkoivat 

ymmärtää asioita, ihmiset halusivat ymmärtää asioita. Tiede on osa meidän elämää. 

Jos sinä aiot, tätä elämää elävää ihmistä puhutella, on parempi käyttää niitä keinoja 

joitten kanssa me eletään. Tiede ei ole enää vierasta.  

 

Tekniikka mahdollistaa niin paljon, nyt pitäisi olla myös sen tekniikan ekspertti. Mistä 

näitä teknisiä valmiuksia saadaan? Tyypillistä on sanoa: kyllä työ opettaa ja tekemällä 

oppii. Ei mitään koulutusta tarvita. Minä edustan sitä laitaa, että on ensin hyvä 
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ymmärtää, mitä voi tehdä ja miltä se näyttää kun nämä lyödään yhteen. Vasta sen 

jälkeen alkaa syntyä sitä uutta. Kun pystyt kuvittelemaan sen, mitä voi tehdä. Kyllä, 

tekniikka upeiden mahdollisuuksien lisääntyminen, on se mikä meidän pitää oppia. 

Tiedejournalistien sekä itse tieteen tekijöidenkin. 

 

 

Infograafikko Hannu, Otavamedia (Suomen Kuvalehti/ Tekniikan Maailma): 

Varmaan tietokoneiden kehitys on ollut sellainen iso, siihen liittyen 3D -mallintaminen, 

siihen liittyen tällainen ison datan visualisointi. Tietoa on enemmän, sitä kerätään 

enemmän ja tarve sen analysoimiseen sekä visualisointiin on suurempi. Sitten jos 

mennään ajassa taaksepäin, niin varmaa tyylisuuntina Bauhausin ja modernismin tyyli 

ovat varmasti olleet merkittäviä siinä, miten tietoa visualisoidaan. Graafisen 

suunnittelun tyyleistä selkeä Sveitsiläinen International Style voisi olla semmoinen, 

mikä on jollakin tavalla määrittänyt estetiikkaa ja sitä mikä liittyy tiedon visualisointiin.  

Ja tietysti sitten muutos, mitä on parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut, alan 

kilpailu ja huomio on nyt tieteen visualisoinnissa. Avoimen datan liike, missä valtion 

tahoja velvoitetaan avaamaan tietoa ja sitten sitä visualisoidaan. Ihan kauas 

menneisyyteen, en lähtenyt miettimään.  

 

Tekniikassa uudet työkalut ja kehitys on nopeaa, täytyy ikään kuin kävellä tai juosta, 

että pysyy sen mukana. Varsinkin, tämä on iso talo ja tiedon visualisoinnin sekä 

grafiikan tekeminen, ei välttämättä ole semmoinen, mihin aivan hulluna 

panostettaisiin tai palkattaisiin lisää väkeä. Tavallaan, jos alalla on enemmän haasteita 

kuin väkeä niin, tämä on yksi haaste siinä: pysyä mukana.  

 

Kun on joku tekniikka, ohjelma tai tapa tehdä ja sitä ei täysin hallitse, se voi tuoda 

mukanaan rajoitteita, mitä se teknologia sisältää. Kuvituksen yhteydessä puhutaan 

luonnosten ja ideoinnin tärkeydestä, ideoisi vapaasti, eikä suoraan rupeaisi tekemään 

koneella, mikä jo rajoittaa tekemistä. Ehkä tietty globalisaatio teknologian kehityksessä 

on olemassa, netissä kaikki ollaan samalla viivalla, vaikka joku National Geographic, 

mikä tekee valtavan hienon visualisoinnin isolla porukalla, sitten on oma ryhmän, parin 

hengen tuotos siinä vieressä, tietyllä tapaa me kilpaillaan samoista katsojista. Luulen, 

että kehitys viestinnässä on, että kilpailu tulee olemaan kovempaa.  
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Graafinen suunnittelija Juha, Yle: 

Minä en ole visualisoinnin historian opiskelija tai muuten. Miten pitkälle halutaan 

mennä jo kirjoitustaito, painotekniikan kehitys, tämmöisestä lähtien. Sitten tietenkin 

Florence Nightingalen klassinen piirakkadiagrammi Krimin sodan ajalta, on yksi 

virstanpylväs ja tämä kaikkien rakastama taulukkolaskenta on varmaan toinen. Se on 

tuonut pohjan visualisoinnille arkikäyttöön. Tietenkin tämmöinen tietojen moderni 

tietojenkäsittely ja Internet. 

 

Teknologian haaste on tietenkin se, että se on koko ajan muunnoksessa. Mikä oli vuosi 

sitten se kärki, ei välttämättä ole enää. Minun näkemys on se, että opetetaan vaikka 

jonkun ohjelman käyttöön tai jotain muuta, se ei enää ole tätä päivää. Haaste tulee 

siinä, että kaikkien pitäisi oman toimensa ohella pyrkiä ja pystyä seuraamaan oman 

alan relevantin tekniikan kehitystä. Työnantajien pitäisi myös tajuta se ja pyrkiä 

luomaan työrutiinista sellainen, että se kannustaa ihmisiä myös miettimään uusia 

toimintatapoja ja uusia tekniikoita.  

 

Se ei tarkoita sitä, että kaikki oppisi koodaamaan tai kaikki opettelisi käyttöliittymän 

suunnittelun, vaan tajuaisi mahdollisuudet ja säilyisi sellainen uuden tiedon jano. Se 

että istutaan päivä atk-luokassa ja opetellaan jotain tiettyä ohjelmistoa, mitä 

seuraavan kerran käytetään puolen vuoden päästä, siinä ei ole mitään järkeä, ihan 

hukkaan heitettyä aikaa. Motivointi ja mahdollisuuksien antaminen sekä myös 

semmoinen keppi-porkkana meininki, että kannustetaan ja myös vaaditaan sitä, että 

pysyy aktiivisesti kehityksen mukana ja pyrkii olemaan itse osa sitä kehitystä. 

Haastamalla varsinaisia asiantuntijoita ja tekijöitä omilla ideoillaan. 
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Nykyisen tieteen visualisoinnin tason on mahdollistanut tekniikan kehitys, Internet ja kuvakulttuurin muutos 

sekä ihmisten kehittynyt kuvalukutaito. Tieteestä on tullut avoimempaa, tuttua ja osa elämää. Tietoa, suurta 

datamäärää halutaan visualisoida ja tuoda suurelle yleisölle esille, avoimen tiedon liikkeen myötä. 

 

Nykyisen tieteen visualisoinnin haaste on nopea tekninen kehitys, alalla on vähän toimijoita ja sitä ei arvosteta, 

eikä siihen panosteta sekä alan yksityisyrittäjältä vaaditaan moniosaamista. Lisäksi media on murroksessa: miten 

toiminnasta verkossa tehdään tuottoisaa? Miten käy painetulle lehdelle? Miten asiasisältö voidaan tehdä 

houkuttelevaksi? Asiasisältö on keventynyt, onko se jo liian kevyttä? 

 

Haasteita tuovat myös kuvarosvous ja amatöörikuvat. Kaikilla on mahdollisuus tuottaa kuvia, miten se vaikuttaa 

ammattialaan. Miten ammattilaiset pitävät yllä koulutustaan? Tukeeko työnantaja työntekijän ammattitaidon 

kehittämistä tarpeeksi? Onko käytetyt koulutusmetodit parhaimmat mahdolliset? 

 

 

 

 

3.1.7. Millaisena tieteen visualisoinnin tulevaisuus nähdään ja ketkä 

kehittämässä alaa? (Ks. liite 1: kysymykset 14-16) 

 

Kuvatoimittaja Lilli, Helsingin Sanomat: 

Yleinen kiinnostus tieteellisiin asioihin on suurempi kuin vaikka muutama vuosi sitten. 

Yleisön kiinnostus on kasvanut. On tullut enemmän sellaisia kirjoittajia, jotka vaikka 

kirjoittavat yleistajuisia tieteellisiä kirjoja ja tekstejä. Se on auttanut sitä, että yleisön 

kiinnostus on kasvanut. Ne asiat eivät ole enää käsittämättömiä. Jos yleisön kiinnostus 

edelleen kasvaa tai pysyy samana, niin kuvaa tarvitaan. Maailma on nykyään kuvallinen 

ja ihmiset haluavat katsoa kuvia Internetissä ja lehdessä. Jos on kysyntää niin sitä 

myötä tulee tarjontaakin. Minä en henkilökohtaisesti näe, miksi henkilöt yhtäkkiä 

lakkaisivat olla olemasta kiinnostuneita tieteellisistä asioista. Minä näen, että 

kiinnostus voisi olla suurempaa. Siinä olisi vielä kasvun varaa. Se johtuu siitä, että 

itsekin on kiinnostunut aiheesta. Näen valoisan tulevaisuuden. 

 

Tärkeimpiä toimijoita visualisoinnin kehittämisessä ovat Nasa ja Esa sekä nämä tällaiset 

suuret avaruusjärjestöt. Se kulkee aika paljon käsikädessä sen teknisen puolen 

kehittymisen kanssa. Olisipa meillä Hubblen jatkaja, joka ottaisi vielä parempia kuvia 

kuin Hubble. Maanpäälliset teleskoopit pystyvät ottamaan hyviä ja hienoja kuvia, 

kunnes taas saadaan joku parempi laite avaruuteen, joka pystyy ottamaan 
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maanpäällisiä teleskooppeja parempia kuvia. Luotan siihen, että tekninen kehitys vie 

sitä eteenpäin. 

 

Tietenkin, kun kamerat kehittyvät niin niitä on enemmän tutkijoiden käytössä. Voi itse 

ottaa tutkimistaan bakteereista kuvia. Tekniikan saatavuus on parempi. Toimijoita 

tulee lisää, jotka kehittävät uusia erilaisia kuvantallentamisen teknisiä menetelmiä. 

Koko tiedeyhteisö on kovin suuressa roolissa siinä.  

 

Lehdistä me voidaan oikeastaan lukee juttuja ja yleisö on kiinnostuneita niistä. Me 

halutaan julkaista sellaisia juttuja, joita ihmiset haluavat lukea. Me tarvitaan sellaista 

tieteellistä kuvaa, kuvittamaan niitä asioita. Minä en tiedä, mikä on meidän 

mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten tieteellistä kuvaa tehdään, kun me ei olla se 

alkutuotantopää. Me ei tuoteta itse niitä kuvia bakteereista. Me voidaan tarjota niille 

julkaisualusta ja tuoda ne suuren yleisön tietoon. Sekin on tärkeätä.  

 

Tieteen kuvittamisen alueella tulisi kehittää kuvien saatavuutta. Hirveästi on 

kaikenlaisia tieteellisiä toimijoita ja aivan surkeat nettisivut. Esimerkiksi jos tarvitsen 

johonkin uutiseen kuvan ja se on vaikka jonkun yliopiston tutkimus, yliopiston 

nettisivuilla on esim. media/ pressiosasto ja siellä ei ole minkäänlaista kuvaa/ 

kuvapankkia tai kuva-arkistoa.  

 

Jos minulla on kiire, minä etsin sen kuvan vaikka Internetistä ja pyydän yliopistolta 

kuvalle julkaisuluvan vaikka sähköpostitse tai soitan sinne. Se olisi paljon kätevämpää, 

kun  he aina kuitenkin minulle antavat sen luvan ja ovat suorastaan yllättyneitä, että 

kysyn lupaa. On jotenkin poikkeuksellista, että joku kysyy sen julkaisuluvan. Kun sen 

julkaisuluvan kuitenkin saa aina niin, miksi ne eivät voi laittaa suoraan sitä aineistoa 

medialle käyttöön Internetiin. Yrityksissä, jos on joku uutinen, joka koskee sitä, niin voi 

olla varma, että siellä yrityksen omilla nettisivuilla ei ole mitään siitä aiheesta, saati 

sitten mitään kuvaa. Yritysten viestintä herää hitaasti. Nasankin nettisivuilla on paljon 

materiaalia, mutta ne sivut ovat hankalat käyttää. Jonkun tietyn kuvan löytäminen 

vaatii erikseen Google kuvahaun, mistä minä sitten poimin tiedon ja sitten löydän sen 

kuvan sieltä Nasan sivulta.  
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Tiedekuvittaja Sole, freelancer: 

Kuva on jo nyt yleistynyt ja se tulee edelleen yleistymään. Joka juttuun vaaditaan kuva 

tai kuvia. Toivoisin, että kuvan hankintaan, ideointiin tai visualisointiin varattaisiin 

enemmän aikaa ja kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Tekstiä jaksetaan hioa 

loputtomasti, joskus tuntuu, että kuva vain siepataan: "Joo, tää kelpaa meille." 

  

Joku kokeilu siitä, että voisiko kuva toimia itsenäisesti, tarvitseeko siihen tekstiä niin 

paljon. Mitä sitten jos kaikki informaatio ei mene perille? Eräässä näyttelyssä oli 

vaikuttava seinänkokoinen kuva solusisällöstä. Onko se niin tärkeää, jos jokaiselle ei 

tule selville, mitä kaikki solunsisäiset elimet ovat? 

 

Tärkeimpiä toimijoita tieteellisen kuvittamisen kehittämisessä on joku populaaritiede, 

näyttelyt ja museot. Tilaisuudet, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja paikat, mitkä saavat 

paljon näkyvyyttä. Avainasemassa ovat myös lehtien toimittajat ja AD:t. Museoissa 

koordinaattorit ja kuraattorit. Sen jälkeen tulevat oppimateriaalit esim. alakoulu ja 

yläkoulu. Sitten taittajat ovat tärkeitä jos ajattelee jotain oppikirjoja, niin täytyykö 

kaikkien näyttää samalta. Mitä jos tekisi oppikirjan, joka näyttää erilaiselta? Varmaan 

viimeiseksi vaikutus näkyy spesifisessä kirjallisuudessa, kuten ammattikirjallisuus ja -

lehdet. 

 

(Mitä tieteen kuvittamisen alalla tulisi kehittää?) Kuvan tarkoitus on olla näyttävä, 

miksi se ei saisi olla? Kuvalle lisää näkyvyyttä ja esiintuomista. Kuva saa olla värikäs, se 

saa olla iso ja siinä saa olla muotoja, eikä sitä tarvitse litistää kulmaan. Se voi olla 

reilusti isona esillä koko aukeaman kokoisena, ylittää sivuja tai jatkua seuraavalla 

aukeamalle. Joissain oppikirjojen uudistus projekteissa on kuvalle jo etukäteen varattu 

alue, joka on hyvin pieni. Ei kuva voi lähtökohtaisesti olla kovin näyttävä tai vaikuttava, 

jos koko on 3x5cm. Kuvan voisi vapauttaa. Sille voisi antaa raamittoman elämän. 

Esityspaikka on aina rajattuna laatikon sisällä. Se voisi hieman vapaammin uida 

tekstissä tai sitten laittaa koko seinälle, jos esityspaikka on museossa tai näyttelyssä.  

 

 

Anonyymi graafikko, yliopisto: 

Kuvallisen viestinnän asema on koko ajan kasvamassa, eletään aika visuaalisessa 

kulttuurissa. Verkkopuolella koko ajan yhteydet nopeutuvat ja koko ajan on tarjolla 
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enemmän tietoa. Suuntaus on kuitenkin sellainen, että mennään teksti edellä. Nyt 

ollaan sellaisessa murroksessa, että ihmiset käyttävät enemmän kännyköitä ja 

mobililaitteita, jotka eivät kuitenkaan vielä ole niin kovin tehokkaita ja yhteydet 

saattavat olla huonoja. Ihminen saa nopeammin tekstit laitteista läpi kuin kuvat, jotka 

vievät tilaa ja latautuminen vie aikaa.  

 

Osa kanavista on aika visuaalisia. Sisältö on aina ykkönen. Rupesin miettimään tällaista 

esittävissä jutuissa, en ole miettinyt tiedepuolta, mutta siis esittävissä jutuissa kuten 

promootio tarkoituksissa käytetään hajuja, ääniä ja makuja laidasta laitan. Jos halutaan 

laajentaa sitä kenttää, pelkästään siitä tekstistä ja kuvasta sekä äänestä johonkin 

muuhun niin vaihtoehtoja on. Tieteen esittäminen kokemuksena ja elämyksenä, mikä 

erityisesti vetoaa. Saadaan lapsia kiinnostumaan, lapset voivat päästä kokeilemaan ja 

testaamaan, leikkimään ja pelaamaan jotain juttua. Se tuo tiedon paremmin esille, kun 

vain luettaisiin jostain tai näytettäisiin. Kokonaisvaltainen fyysinen kokemus tulisi 

mukaan. 

 

Päätekijä on tutkija, häneltä pitää tulla se ymmärrys, miten asia voidaan esittää 

helposti. Ajatuksia ja ideoita, miten tieto voitaisiin esittää helposti ja tuoda esille. Me 

muut voidaan olla siinä apuna. Tietoa on olemassa paljon, mutta jonkun pitää käsitellä 

se, miten asiat voisi yhdistellä hedelmällisesti, että sieltä saadaan jotain.  

 

Tekniikka mahdollistaa aika paljon, tavallaan aika helpoillakin asioilla saadaan vietyä 

asiaa eteenpäin. Tekniikka on kaikkien käytettävissä, siihen voitaisiin opetuksessakin 

perehtyä enemmän, miten työkaluja oikeasti käytetään. Vesa Kuusela on tehnyt 

tällaisen kirjan tilastokeskuksen perusteet, joka on hyödyllinen vielä nykyäänkin. Yksi 

puoli on tekijänoikeus ja tämän tyyppiset asiat, että netistä ei saa ottaa kenen tahansa 

kuvaa, vetäistä vain siihen juttuun. Tekniikka ja perusteet. Mikä toimii ruudulla ei 

välttämättä toimi siinä paperilla. 

 

 

Toimitussihteeri Tuula, Tiede -lehti: 

Visuaalisuus kasvaa. Tietoa ja yksityiskohtia kertyy kaiken aikaa lisää, koska prosesseja, 

vaikka meidän elimistön toimintaa ymmärretään aina vain yksityiskohtaisemmin niin 

kaikelle sille pitäisi jotenkin keksiä esitystapa. 
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Liikkuva kuva olisi todella hyvä. Liikkeellä zoomaaminen ihmisen elimistöön esim. ihan 

sinne kromosomi rihmaan ja geeniin asti. Kyllä varmaan näyttäisi hyvin sen, mistä 

kaikista kerrostumista me koostumme. Pitäisi vain saada meidät kaikki tieteen tekijät 

hallitsemaan niitä tekniikoita, tavallaan sen pohjatyön on tehnyt tuo tv-dokumentti 

puoli. Luoneet sen kiinnostuksen, luoneet sen hämmästyksen, kummastuksen ja 

kaipuun. Meidän pitäisi nyt pystyä siihen samaan. Ei sinne Youtubeen voi mennä ns. 

jäyhempi laitos, ei kovin kauaa. Ihmisethän tulevat kaiken aikaa vain vaativimmiksi 

siinä suhteessa, että mitä viitsitään klikata. Pitää tietää etukäteen jo, tuolta löytyy 

hyvää materiaalia ja siitä se kilpailuvaltti tulee.  

 

Toinen mikä minusta on haaste on ns. big data, koska siitä kertyy aivan tuhottomasti 

tietoa. Se on ehkä enemmänkin sellaisten kuin yhteiskuntatieteiden ja 

sosiaalispsykologisten tieteiden aineistomassa. Mutta miten se visualisoidaan? Haaste 

on oikeastaan siinä, että pitää saada mahdollisimman paljon, mahdollisimman 

nopeasti ja mahdollisimman pieneen tilaan. Tarkoitan nopeudella sitä, että ihmisen 

silmä kykenisi hahmottamaan sen. Jos meidän katse hakee tällaista kriskrossia, se ei 

ymmärrystä helpota. Senkin takia liikkuva kuva on hyvä, sitä meidän silmä osaa 

luontaisesti seurata sitä.  

 

(Tarkentava kysymys: onko Tiedelehti menossa enemmän liikkuvan kuvan suuntaan?) 

Varmaan, minä luulen niin, että koko media rupeaa tekemään erilailla. Minä kuulun 

siihen vanhaan polveen, joka uskoo, että ei tämä paperilehti tästä ylihuomenna katoa. 

Aika kauan tehdään vielä sitäkin. Se nyt vain on niin hyvä käyttöliittymä, samalla tavalla 

kuin vanhanaikainen kirja on hyvä käyttöliittymä lukijalle. Minä huomaan esim. sen, 

että minä en jaksa pitkiä tiedejuttuja, kun me tosiaan luetaan paljon ulkomaalaisia 

tiedelehtiä. Minä en jaksa lukea niitä laitteelta. Kyllä minä mieluummin luen 

olevaisesta lehdestä.  

 

(Mitkä tahot ovat mielestäsi tärkeimpiä toimijoita tieteellisen kuvittamisen 

kehittämisessä?) Sen kun tietäisi. Mikä tahansa tai oikeastaan kaikki ne tahot, jotka 

ovat visuaalisuuden kanssa tekemisissä. Siis tämähän on ihan hassua, että missään ei 

todella ole sitä tahoa, joka tähänkin keskittyisi. Hyvä parannushan on jo se että esim. 

tutkijoille järjestetään tiedeviestinnän opetusta. Luonteva askel olisi järjestää graafisen 
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tiedeviestinnän opetusta. Eikä välttämättä niin että, kyllä ne osaavat sitä oman alansa 

perus infografiikkaa tehdä, mutta että se olisi graafista viestintää, et se olisi 

lähtökohdiltaan journalistisempi ihan niin kuin tiedeviestintä on. Siinähän tavoitellaan 

sitä, että ilmaisu olisi muuta kuin se tutkijan ilmaisu, mutta eihän meillä kouluteta 

tiedetoimittajiakaan. Kyllä minä yhdistäisin tiedettä ja taidetta aika paljon yhteen. 

Visualistit tulevat taiteen puolelta, tietäjä tulee tieteen puolelta ja pitäisi löytää 

sellainen yhteinen tynnyri, johon voisi heittää kumpaakin porukkaa. Se on pitkä tie, jos 

uuden polven pitää aina oppia kaikki kantapään kautta.  

 

 

Infograafikko Hannu, Otavamedia (Suomen Kuvalehti/ Tekniikan Maailma): 

Uskon että se on vahva ja vahvistuu edelleen. Tarve tiedon analysoimiselle lisääntyy ja 

tiedon visualisointi on yksi työkalu siinä. Itse näen, että kehitys on yhä visuaalisempaan 

maailmaan, vauhti kasvaa ja tietoa on enemmän ja enemmän, jolloin myös kuvallinen 

viestintä on tärkeää. Minä uskon, että tämä tulee olemaan entistä 

mielenkiintoisempaa, työkaluja alkaa olla yhä enemmän käytössä ja yhä enemmän 

ihmiset käyttävät niitä. Haaste tekijöiden näkökulmasta voi olla, että kuvapankit ja 

muut vaikeuttaa tämmöisten ihmisten työtä, jotka haluaisivat saada siitä elantonsa. 

Toisaalta voi olla, että työpaikkoja syntyy paikkoihin, missä niitä ennen ei ollut, tiedon 

määrän ja analysoinnin myötä. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Näin ainakin toivon, 

että se menisi. 

 

Tekijät varmasti itse, työpaikat, lehdet, muut tahot, mediat ja mediatalot, missä tietoa 

visualisoidaan. Tähän liittyen tietenkin koulut ja yliopistot, missä tehdään tiedettä. 

Missä kehitystä on sitten ollut? Tietokoneet ovat mahdollistaneet visualisointien 

tekemisen.  Varmaan sitten sellainen niin kuin ohjelmistotalot tai semmoiset 

koodarityyppiset visualisoijat. Sieltä voisi tulla sitten sellaista kehitystä. 

 

Mielenkiintoisin on ne isot datamäärät, niiden analysointi ja visualisointi. Se kehitys 

jatkuu ja siihen on kiinnostusta monella tapaa. On enemmän tietoa ihmisten 

tekemisistä ja käyttäytymisestä niin sitä voidaan analysoida ja saada uutta tietoa.  

 

Pitkät perinteet voi olla luonnontieteissä, tehdään kuvia siitä tieteestä. Mitä tulisi 

kehittää, on mielenkiintoinen? Yksi ajatushan on ollut tämmöinen: tehdään työkaluja 
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ihmisille, että he voi itse sitten tehdä visualisointeja. Niitä jonkin verran onkin, 

kohtuullisen helppoja ja halpoja tai jopa ilmaisia netissä. Tämä on niin laaja ala, että 

mielenkiintoinen haaste on nyt se, että ihmiset käyttävät eritavalla mediaa kuin ennen. 

Ennen luettiin lehteä ja katsottiin telkkaria tai kuunneltiin radiota. Nyt on tietokoneet, 

jotka ovat muuttuneet pienemmiksi, on tabletit ja kännykät, jotka ovat kuin 

tietokoneita ja täytyy miettiä, millaisia visualisointeja siellä pystyy tekemään. Ikään 

kuin voi hyödyntää sen. Ehkä sitä tulisi kehittää tai se voisi olla mielenkiintoinen 

kehitettävä alue.  

 

 

Graafinen suunnittelija Juha, Yle: 

Kyllä minä uskon, että tieteen kuvallisen viestinnän asema vahvistuu varsinkin 

populaarisessa mielessä kuten tieteen popularisoinnissa. Sen huomaa esim. somen 

kautta, että sieltä niin kuin leviää vääränlainen ja vääräkin tieto. Tietysti kaikki 

tämmöinen teknologia: 3D -mallinnus ja 3D -printtauksen, myöskin ne vievät 

visualisointia pitemmälle pelkästä pinnasta tämmöiseen ajalliseen, tilalliseen ja 

kosketeltavaan muotoon. Tulee tällainen reaaliaikainen visualisointi, ei enää tarvitse 

miettiä sitä, että tavallaan vielä visualisointi tehdään esim. datasta vuodelta 2014. Se 

koko ajan päivittää ja on koko ajan aktiivinen ja tällaiset asiat korostuvat jatkossa 

visualisoinnissa. 

 

Meidän alalla ne ovat tällaiset tekniikan ja sisällön rajapinnat, eli ne yleensä tulevat 

vähän niin kuin jommalla kummalla painotuksella. Joko joku tekniikkatalo sanotaan 

vaikka Twitter palkkaa Guardianista toimittajia tekemään heidän visualisointia vaikka 

liittyen Nebalin maanjäristykseen tai vaikka Whatsup perustaa uutispalvelun. Tällaiset 

toimijat kehittävät niitä tällä hetkellä tekniikan kautta ja myös sitä ilmaisua ja 

toiminnan tapoja. Tietenkin siinä ovat mukana esim. perinteiset mediatalot New York 

Times tai Guardian, mutta ne ovat ehkä niin kiinni vanhassa mediamaailmassa, että 

tämmöiset uudet toimijat voivat olla mullistamassa enemmän sitä tekemistä ja sieltä 

löytyy lähitulevaisuudessa mielenkiintoiset toimijat visualisoinnin kannalta, ainakin 

mitä itse uutisalalla on miettinyt. 

 

Uutis- ja ajankohtaisalalla, tekeminen on niin uutta, se on kokonaisvaltaista 

ymmärryksen läpisaattamista niin tekijöille kuin yleisöille. Mikä on nykyään 
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mahdollista? Mikä on kohta mahdollista? Uutismaailmassa ollaan vielä aika perinteisiä 

ja kiinni printtilehdessä, radiolähetyksissä ja televisiolähetyksissä, tavallaan se uusien 

innovaatioiden mahdollisuus, nähdään mikä on mahdollista. Kaikkien ei tarvitse hallita 

niitä täydellisesti, sitä varten on spesialistit kuten koodarit tai ketkä tahansa, jotka 

hallitsevat niitä. Mutta nähdään se mahdollisuus, mitä niillä voidaan tehdä niin 

uutisten tekijänä kuin uutisten kuluttajina. Osataan vaatia ja olla yhteydessä vaikka 

uutistoimitukseen, miten heidän kanssa voi toimia tai kansalaisjournalismin alalla, 

mitkä ovat ne mahdollisuudet tehdä itse sitä työtä.  

 

 

 

Kuvallisen viestinnän asema nähdään nykykulttuurissa vahvana ja se vahvistuu edelleen. Visuaalisen viestinnän 

toiminnassa on kasvuvaraa ja teknologia kuten 3D johdattaa ajalliseen, tilalliseen ja kosketeltavaan viestinnän muotoon. 

Tulevaisuus on valoisa. 

 

Merkittävä alan kehittäjä on tutkija itse ja tahot jossa tiedettä tehdään. Tekniikan osalta mm. avaruusjärjestöt ovat 

merkittäviä alan kehittäjiä. Visuaalisuuden näkökulmasta taasen näkyvyyttä saavat tahot kuten museot, näyttelyt ja lehdet sekä 

media. Mediassa uusia tapoja tehdä ja ilmaista sekä tuoda tietoa yleisön saataville luovat tekniikkatalot  kuten Twitter tai 

Whatsupp sekä koodarit. Kaikki ne tahot, jotka ovat visuaalisuuden kanssa tekemisissä: tekijät itse, työpaikat, lehdet, mediat/ 

mediatalot, koulut, yliopistot ja muut tahot. 

 

Alaa vie myös eteenpäin Tekniikan saatavuus ja edullisuus. Tulee vain etsiä keinot hyödyntää niitä. 

 

Tiedeviestinnässä tulisi kehittää kuvien saatavuutta Internetissä ja sivujen helppokäyttöisyyttä. Visuaaliselle viestinnälle 

tulisi varata enemmän aikaa ja sille tulisi antaa enemmän huomiota. Alan koulutusta tulisi kehittää kuten tiedetoimittajia tai 

graafisen tiedeviestinnän opetusta. 

 

Kuvat tulisi viestinnässä tuoda isommin ja värikkäämmin esille. Tutkittaisiin, voiko kuva toimia ilman tekstiä ja sen 

mahdollisuuksia. Visuaalisen viestinnän tiedostettu haaste tällä hetkellä on myös teknologian tehokkuus. Koska kuvien 

latautuminen vie aikaa, sisältö tulee teksti edellä yleisölle. 

 

 Haaste on miten käsitellään olemassa olevaa suurta tiedon määrää: miten se visualisoidaan? Miten tulevaisuudessa mediassa 

tuotetaan visuaalista tiedeviestintää?  
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3.2 Analyysi medioiden visuaalisiin lähteisiin 

Tein suppean visuaalisten lähteiden analyysin Tiede-lehden ja Helsingin Sanomien 

kuvalähteisiin. Analyysin tekemisen haaste on, miten ja millä perustein tiedeviestintä ja 

infografiikka erotellaan toisistaan. Mihin raja asetetaan? Tämän vuoksi valitsin Tiede-

lehden ja Helsingin Sanomien joka torstai julkaistavan tiedeaukeaman 

lähdemateriaaliksi, koska ne fokusoituvat tiedeviestintään. Niistä saa pinnallisen kuvan 

siitä, mitä lähteitä media käyttää visualisoinnissaan. 

 

Määrittelin myös analyysiin lyhyen ajanjakson, koska kuvalähteet eivät ole 

tutkimuksen primaarikohde ja lyhyeltäkin ajalta materiaalia tulee runsaasti tietoa. 

Analysoitu ajanjakso on tammikuu-maaliskuu vuonna 2015. 

 

Helsingin Sanomien joka torstai julkaistava tiedeaukeama koostui tutkitulta ajalta 2-13 

kuvasta (kuvio 1). Yleisin kuvamäärä aukeamalla oli 8-9 kuvaa kerralla. Eniten 

tiedeaukeamassa oli käytetty kuvia yksittäisiltä henkilöiltä (lukijat/ tutkijat/ 

freelancerit), toiseksi eniten oli Helsingin Sanomien omaa, itse tuottamaa materiaalia 

ja kolmanneksi eniten Science Photo Libraryn kuva-aineistoa (ks. liite 5). 

 

 
Kuvio 1. Helsingin Sanoman kuvalähteet tammi-maaliskuu 2015. 

 

Yksittäiset henkilöt

HS oma materiaali

SPL

NASA

Ria Novosti

Ulkomaalainen yliopisto

Caters News

Sandora Hoyn LAIF Agentur

Nature Picture Library

Visuals Unlimited
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Tiede-lehdessä kuvituksessa tammi-maaliskuussa 2015 eniten kuvia käytettiin 

Shutterstockilta (22%), toiseksi eniten yksittäisiltä henkilöiltä (lukijat/ tutkija/ 

freelancerit) kolmanneksi MVPhotosilta (11%) ja neljänneksi eniten Science Photo 

Librarylta (10%) (ks. liite 6). 

 
Kuvio 2. Tiede-lehden kuvalähteet tammi-maaliskuu 2015. 

 

Lähdeanalyysin perusteella merkittävä kuvalähde Helsingin Sanomille ja Tiede-lehdelle 

on yksittäiset henkilöt (tutkijat/ freelancerit/ lukijat), moninainen joukko ihmisiä. 

Kuvalähteenä molempia medioita yhdisti Science Photo Libraryn ja NASAN 

kuvamateriaalin käyttö, joista enemmän käytetään SPL:n kuvia. Lyhyestä ajanjakson 

määrittelystä huolimatta kuvalähteiden joukko oli erittäin monipuolinen, 

tiedekuvituksen tuotanto on hajaantunutta ja se ei ole keskittynyt tiettyyn toimijoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shutterstock

Yksittäiset henkilöt

MVPhotos

SPL

Commons

Getty Images

Lehtikuva

Wikimedia

Corbis

ESA

NASA

19 toimijaa 1 kuvajulkaisu
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Tässä luvussa käsittelen tieteellisen tiedon visualisointiprosessia haastattelujen, 

lähdekirjallisuuden ja muun materiaalin pohjalta. Millainen visualisointiprosessi on ja 

onko prosessi sidoksissa tuotantotapaan? Gill Branston ja Roy Staffordin mukaan 

mediateollisuuden luonteesta riippumatta: printtituotanto, videotuotanto tai 

audiotuotanto, on olemassa tietyt tuotannon työvaiheet. Tuotanto työvaiheet ovat: 

sopimuksen/ kaupan neuvottelu, esituotanto ja valmistelu, tuotanto, jälkituotanto, 

jakelu ja markkinointi, näyttely/jälleenmyynti (Branston ja Stafford 2006, 213). 

Branstonin ja Staffordin työvaiheet ovat nimetty yleisesti ja tässä luvussa tarkastelen, 

miten ne toteutuvat tiedeviestinnän visualisoinnissa ja onko prosessi todella näin 

suoraviivainen. 

 

 

4.1 Tieteen visualisoinnin prosessi 

Gill Branston ja Roy Staffordin mukaan mediasta riippumatta tuotannon prosessi 

etenee vaiheittain sopimuksen neuvottelusta jakamiseen (Branston ja Stafford 2006, 

213). Taulukkoon 1. on koottu heidän lisäksi Jorma Miettisen journalismin ja Kari 

Koljosen kuvajournalismin näkemys työprosessin etenemisestä. Jorma Miettisen 

mukaan journalismin työprosessi etenee lähtökohtien määrittelystä kriittiseen 

tarkasteluun. Kari Koljonen (2004) on kuvannut kuvajournalismin tuotantoprosessin 

suunnittelujaksosta valinta- ja viimeistelyjaksoon. (Seppänen 2005, 234-235.)  

 

 

 

 

 

 

 

4 TUTKIMUKSEN 
TULOKSET 

Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa 
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Taulukko 1. Tuotantoprosessin vaihekuvailut 

Branston & Stafford Miettinen Koljonen 

a) sopimuksen neuvottelu 

b) esituotanto ja valmistelu 

c) tuotanto  

d) jälkituotanto  

e) jakelu ja markkinointi  

f) jakaminen/ näyttely 

a) lähtökohtien määrittely 

b) aineiston hankinta 

c) aineiston käsittely  

d) kriittinen tarkastelu 

a) Suunnittelujakso  
(1. kuvauspäätös, 2. aamu- ja 

päiväpalaveri, 3. kuvauskontaktit, 4. 

kuvaajien työnjako ja alustava ideointi) 
b) Kenttäjakso  
(1. meno kuvauspaikalle, 2. ideointi ja 

valmistelu paikan päällä, 3. kuvien 

ottaminen, 4. paluu kuvauspaikalta)  

c) valinta- ja 

viimeistelyjakso  
(1. kuvien esivalinta 2. alustava 

kuvankäsittely, 3. kuvakeskustelut, 4. 

kuvavalinta, 5. kuvankäsittely, 6. taitto) 

 

Hannu Nieminen ja Mervi Pantti ovat teoksessaan Media markkinoilla, Johdatus 

joukkoviestintään ja sen tutkimukseen (2009) käsitelleet talousteoriasta tulevaa 

arvoketju termiä, joka jakaa kulttuuriteollisuuden ja mediatalouden median toiminnan 

peräkkäisiin tuotantovaiheisiin. Tuotantovaiheet etenevät luovasta työstä/ sisällön 

tuottamisesta mediatuotteen ostoon ja käyttöön. Ideana on, että mitä tarkemmin 

vaiheet ja niiden kustannukset tunnetaan, sitä helpompi niitä on hallita ja tehdä ne 

tuottavammaksi. Niemisen ja Pantin mukaan ajattelun heikkous on siinä, mitä se jättää 

tarkastelun ulkopuolelle mm. ennen sisällön luomista ja vastaanoton jälkeen. 

(Nieminen & Pantti 2009, 71.)  

 

Totta on kuten taulukosta 1. voi havaita, että paljon jää vaiheiden ulkopuolelle. 

Muutenkin prosessi kuvaillaan lineaarisena kehityksenä, vaiheesta toiseen ja se 

selkeyttää prosessia ja auttaa sen ymmärtämisessä, mutta samalla se yksinkertaistaa 

prosessin luonteen. Käytännössä tuotantoprosessi on kuitenkin moniulotteisempi ja 

siihen vaikuttavat useat tekijät kuten kulttuuriset jäsennykset, säännöt, tottumukset ja 

ammattinormit (Seppänen 2005, 214). 

 

Jos prosessia halutaan kuvailla tarkemmin ilmentämään sen luonnetta ja kuvailemaan 

prosessia kuten tutkimukseni. Prosessi tulee nähdä moniulotteisempana. Suunnittelin 

tutkimukseni haastattelujen pohjalta kuvion 3. kuvaamaan, millainen tieteen 
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visualisointiprosessi on. Kuviossa eri värit kuvastavat nimettyä prosessin osaa ja väriala 

kuvastaa, miten se on osa prosessia. 

 

 
Kuvio 3. Tieteen visualisointiprosessi 

 

Visualisointiprosessin lähtökohta on tarve ja idea.  Esimerkiksi tutkijalla on tarve 

yksinkertaistaa tutkimustietoaan tai medialla on tarve luoda houkuttelevampi 

tiedeaukeama. En ota kantaa siihen kumpi on vaiheena ensin tarve vai idea, koska 

mielestäni se on tapauskohtaista ja kulkee paljolti rinnakkain. Tarve on kuitenkin 

prosessin alussa prosessin aikaansaava voima. 

 

Idea on mukana koko visualisointiprosessin ajan. Prosessin aikana idea kehittyy ja sitä 

muokataan, syntyy uusia ideoita, jotka yhdistyvät aikaisempaan. Julkaisun myötä idea 

tuodaan esille ja yleisön reagointi, palaute ja oppi heijastuvat jälleen 

visualisointiprosessiin sekä muokkaavat ideaa, joka käynnistää prosessin uudelleen 

joko samaisessa tuotoksessa tai luovat uuden julkaisun tarpeen. Prosessi on jatkuvaa. 

Toimintaan vaikuttaa, että tuotosta kehitetään tai se synnyttää uuden tuotoksen tai 

vaikuttaa, miten seuraavan tuotoksen kanssa toimitaan. 

 

Jokaisella visualisointiprosessilla on tuotos kuten kuva tai video ja jokainen tuotos 

sisältää viestin. Prosessissa viesti muotoutuu tuotoksen kanssa ja julkaistaessa viesti 

kärjistyy. Viesti testataan: miten yleisö tulkitsee, vastaanottaa sen ja miten se reagoi 

siihen. Mitä suurempi yleisö vastaanottaa viestin sitä laajemmin siihen reagoidaan. 

Reagoinnin vahvuuden määrittelee se, miten aihe vaikuttaa yleisöön. Herättääkö se 

heissä tunteita tai onko se vastaan heidän yleistä tietämystään tai onko reaktio 
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yleensäkään niin vahva, että se herättää vastareaktion mm. palautteen muodossa. 

Lisäksi julkaisemisen myötä visualisointiprosessin jäsenille selviää: ymmärsikö suuri 

yleisö viestin halutulla tavalla, onnistuiko visualisointi ja saiko se aikaan toivotun 

vaikutuksen. Visualisointiprosessissa tulee tiedostaa, mitä yleisölle haluaa viestittää ja 

miten viesti tulkitaan. Oliko prosessin aikana tehdyt valinnat hyviä vai huonoja? 

 

Valinnat ovat osa visualisointiprosessia koko prosessin ajan ja niiden vaikutus 

lopputuotokseen on merkittävä. Valinta, mitä tarvetta lähdetään työstämään ja kuka 

valitaan tekemään työ. Mitä ideoista ja tehdyistä luonnoksista lähdetään työstämään? 

Aina siihen asti, miten tuotantoprosessi ottaa vastaan ja työstää yleisön reagoinnin. 

Kuvio 3. korostaa valintaa visualisointiprosessin toteutuksessa kuten käytetty 

tekniikka, tyyli  ja julkaisukanava, valinta on kuitenkin osa koko prosessia. Käsittelen 

valintaa tarkemmin luvussa 4.2. 

 

Tutkimukseni kohteena on tieteen visualisointiprosessi ja sen myötä tiedonhaku on 

olennainen osa prosessia. Tieteellisen tiedon tulee olla sen hetken tietämyksen 

mukaista. Prosessissa tietoa hankitaan, tarkennetaan ja syvennetään koko prosessin 

ajan. Se tarkoittaa tiedonhakua eri lähteistä kuten Internetistä ja kirjoista, vierailuja, 

keskustelua, neuvottelua, kommentointia ja palautetta. Tieto tarkentuu prosessin ja 

tutkimuksen etenemisen myötä. Se muokkaa tuotosta.  

 

Visualisointiprosessin ydin on idean ja luonnoksen työstö julkaistavaan muotoon. 

Luonnosversioiden määrää riippuu visualisointiprosessista. Luonnos voi olla aluksi 

tilaajan tai toimitussihteerin tai muun toimijan luonnos, josta ammattilainen lähtee 

työstämään eri versioita. Visualiprosessi sisältää palautteen antoa ja tiedon tarkistusta, 

joka johtaa tuotoksen uudelleen muokkaamiseen ja tiedon tarkentamiseen sekä 

kompromissien tekemiseen. Tietoja tarkistavat asiantuntijat, kollegat, jutun kirjoittajat 

tai ajoittain se käsittää ainoastaan vertailun lähdemateriaaliin. Jokainen 

visualisointiprosessi on tietyssä mielessä yksilöllinen. Mitä lähemmäksi prosessissa 

tullaan tuotoksen julkaisua sitä tarkemmaksi muokkaaminen muuttuu kohti 

hienosäätöä ja oikolukua.  

 

En ole tuonut kuviossa 3. esille, missä vaiheessa teksti yhdistetään 

visualisointiprosessiin. Toisaalta voi ajatella, että teksti liittyy sitä myötä prosessiin, kun 
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sille valitaan tekijä tai lähde, joka tulee liittää tuotokseen. Lähteen ja tekijän 

merkitsemisen vaatimuksen myötä teksti on aina osa visualisointia. Kuitenkaan 

visualisointiprosessin tuotannossa teksti sen selitteenä tai otsikkona tai osana 

tuotosta, ei ole aina välttämättömyys ja sen vuoksi teksti on jätetty kaaviosta pois. 

Tekstin määrä ja näkyvyys on tuotoskohtainen, asialliseen tiedeviestinnän toimintaan 

kuuluu lisätä aina tuotokseen lähde tai tekijä. Tekstiä osana prosessia käsittelen 

tarkemmin luvussa 4.3.  

 

Tekstin tavoin visualisointiprosessiin kulutettu aika on tapauskohtainen. Se vaihtelee 

muutamasta tunnista kuukausien työhön. Visualisointiprosessille annettu ja siihen 

kulutettu aika vaikuttaa lopputulokseen. 

 

 

4.2 Valinta tieteen visualisointiprosessissa 

Tieteen visualisointiprosessi koostuu lukuisista valinnoista. Osa valinnoista on 

tiedostettuja ja osa tiedostamattomia. Tiedostetut ja tiedostamattomat valinnat 

vaihtelevat tekijän ja yhteisön mukaan. Tutkimukseni myötä ymmärsin, että 

tiedostetut ja tiedostamattomat valintajaottelun sijaan, valintoja paremmin kuvaa 

jaottelu: 1. konteksti 2. tuotantoyhteisö 3. tuotos. 

 

Konteksti tarkoittaa tässä sitä ympäristöä, jossa tuotos luodaan eli historiaa, kulttuuria, 

sen hetken trendejä ja muotia, arvomaailmaa ja sen sääntöjä. Ympäristöä jossa tuotos 

toteutetaan. Tiedostamattomia taustatekijöitä. 

 

Tuotantoyhteisö tarkoittaa yhteisöä, joka luo tuotoksen eli mediaa (arvot), rahaa 

(budjetointi), tekniikka (käytössä olevat ohjelmat ja laitteet), työnjako ja tekijät 

(persoonallisuus, ammattitaito), tapa toimia, rutiinit ja yhteisön säännöt sekä 

käytettävissä oleva aika. Tuotoksen toteutuksen tulokseen vaikuttaa se yhteisö, missä 

se on tehty. Osa valinnoista on tiedostettuja ja osa tiedostamattomia. 

 

Tuotos taas käsittää ulkoasun (valinnat esikuvissa, tyylissä, väreissä ja typografiassa), 

sommittelun, toteutustekniikan ja mediavalinnan, informaatiosisällön sekä 

esteettisyyden ja annetun palautteen. Valintoja, jotka ovat konkreettisesti 
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tiedostettavia, vaikka ammattilainen työskennellessään saattaa osan valinnoista tehdä 

rutiininomaisesti. 

 

 

4.3 Kuva ja teksti  

Kuvan ja tekstin suhde toisiinsa on herättänyt paljon akateemista ja yleistä 

keskustelua. Ensinnäkin onko teksti kuvan tavoin myös visuaalinen viesti, sillä 

sisäistämme sen näkemällä. Toiseksi ovatko teksti ja kuva tasavertaisia vai onko teksti 

hallitsevassa asemassa etenkin tiedemaailmassa. Kolmanneksi voiko kuva toimia ilman 

tekstiä, sillä hyvän tavan mukaista on merkitä kuvaan lähdetiedot. Onko kuva ilman 

tekstiä mahdottomuus? 

 

Riitta Brusilan mukaan toisin kuin kuva, teksti voidaan sijoittaa aikaan, paikkaan ja 

kertojaan. Vapaa tulkinnanvaraisuus antaa mahdollisuuden tulkita kuvaa usealla eri 

tavalla, johtaen siihen, että kuva tarvitsee tekstin tai kulttuurisen muistuman 

lukuohjeeksi. Kuitenkin kuvilla voidaan esittää tietoa, jota on muuten vaikea 

hahmottaa kuten monimutkaisia lukujoukkoja. Kuva voi tehdä tieteen viestistä 

realistisempaa ja  yksityiskohtaisempaa, mitä teksti. Kuva tai grafiikka voivat olla 

visuaalisia houkuttimia. Kuvan tietoarvo määrittyy siitä saatavasta tiedosta. (Brusila 

2003, 10-12.) 

 

Tekstin ja kuvan voi rinnastaa toisiinsa seuraavasti: mikä kielessä ymmärretään 

toiminnan verbeiksi, mielletään kuvassa vektoreiksi. Mikä kielessä ymmärretään 

lokatiivisiksi prepositioiksi, mielletään visuaalisesti formaaleiksi piirteiksi, jotka luovat 

kontrastin etualan ja taustan välillä. Toisinaan kuvassa on vain vektori ja päämäärä. 

Päämäärä on osallistuja, johon vektori on osoitettu, se on myös osallistuja, jolle 

toiminta on tehty tai johon se on kohdistettu. (Kress ja Leeuwen 2006, 46, 64.) 

 

Tutkimukseni ei ota kantaa tekstin ja kuvan valtasuhteeseen tai siihen kumpi on 

tehokkaampi viestinnän väline. Tutkimukseni tarkoitus on kuvailla 

visualisointiprosessia ja tekstiä osana sitä. Sen vuoksi tutkimukseni ennemminkin 

kuvailee tekstiä osana visualisointiprosessia kuin vertaa kuvaa ja tekstiä toisiinsa 

viestinnän välineenä. Muutenkin haastateltavani ovat vahvasti visuaalisia jo 
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ammattinsa puolesta, joten haastattelun tulokset eivät anna objektiivista kantaa 

asiaan. Teksti ja kuva ovat kommunikoinnin väline viestintäprosessissa. 

 

Kuva 8. Yhdessä teksti ja kuva luovat vahvemman ja selkeämmän viestin.  

 

 
 

Kuvassa 8. otsikko Kutistunut Palestiina selkeyttää kuvan tulkintaa ja antaa muodolle 

tarkoituksen sekä selityksen. Kuvassa teksti valottaa taustaa ja historiaa, kehitystä 

ajassa. Teksti tarkentaa aihetta ja selventää kuvan tulkintaa, oikoo aihetta ja faktaa, 

kertoo kuvan lähteet, avaa kuvan viestiä ja auttaa ymmärtämään kuvaa. Kuva on 

todistusvoimainen ja konkreettinen kerronnan väline. Se herättää mielenkiinnon ja 

esittää aiheesta yksityiskohtia. Kuva on välitön ja säästää lukijan aikaa. Tieteessä kuva 

useasti yhdistetään otsikkoihin, ingressiin, ohjeisiin tai lukuarvoihin ja lähteisiin. 
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4.4. Toimijat visualisointiprosessissa 

 

Visualisointiprosessin toimijat määrittelee toimintaympäristö. Esimerkiksi toimijat 

mediassa eroavat toimijoista yliopistossa. Eroteltavissa on kuitenkin selkeästi sisäiset ja 

ulkoiset toimijat.  Vakiona prosessissa on työryhmä/tiimi, jonka jäsenien nimikkeet 

vaihtelevat. Toimintaympäristö eroaa toteutuuko visualisointiprosessi mediassa, 

yrityksessä vai yliopistossa. 

 

Mediassa toimijatiimin osana yleisesti on tuottaja/ toimittaja, kuvatoimittaja/ AD/ 

graafinen suunnittelija, taittaja ja tekniset osaajat. Yrityksessä toimituspäällikkö/ 

tuottaja, kuvatoimittaja/ graafinen suunnittelija, taittaja ja substanssiosaajat. 

Yliopistossa vahvasti substanssiosaajat, toimittaja ja graafinen suunnittelija. Ulkoiset 

toimijat ovat pääasiassa tiedon ja kuvamateriaalin tuottajia yleiseen käyttöön esim. 

kuvapankit, kuvatoimistot, tutkimuskeskukset, mutta siihen luetaan useasti myös 

freelancer valokuvaajat. 

 

 

4.5 Hyvä tieteen visualisointi 

 

Hyvä tieteen visualisointi on työkalu, jonka funktio on auttaa oivaltamaan ja oppimaan. 

Visualisointi lajittelee tietoa ja muuttaa sen helpommin omaksuttavaan muotoon, se 

on ihmistä lähellä ja sen tavoitteena on pysäyttää ihmiset tiedon ääreen. Se myös 

säästää lukijan aikaa, kertoo tarinaa ja tarjoaa elämyksen. 

 

Visualisoinnin funktio on antaa lisäinformaatiota ja olla tarkoituksenmukainen. Tieteen 

visualisoinnissa tärkeää on, että se toteuttaa tieteen normeja. Se on luotettava, 

objektiivinen, selkeä ja tosi. Tiedon tulee olla sen hetken tietojen mukaista ja 

virheetöntä. Se yksinkertaistaa ja tiivistää tietoa.  Visualisoinnin tulee olla helposti 

ymmärrettävissä, sen tulee skaalautua eri sisältöihin ja medioihin, olla joustava ja 

houkutella puoleensa. 

 

Tieteessä visualisointi ei saa pelästyttää tai näyttää siltä, että asia on hankala, sen tulee 

ennemminkin herättää mielenkiinto ja uteliaisuus. Kuitenkin tieteen visualisoinnin 

tulee myös viihdyttää, virittää tunnelma ja viihdyttää.  
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Ulkoasun tulee olla helposti ymmärrettävissä, se ei saa olla liian koristeellinen tai 

yksityiskohtainen. Siinä tulee välttää tuotemerkkejä. Ulkoasun tulee houkutella 

lukemaan ja perehtymään asiaa. 

 

Tärkein on kuitenkin viesti. Se tulee olla selkeä, nopeasti ja harkitusti esillä. Sen pitää 

keskittyä keskeisin asioihin ja se ei saa ottaa kantaa. Visualisoinnissa tulee huomioida 

kohderyhmä ja visuaalinen lukutaito. Välittyykö viesti ilman ponnisteluja vai vaatiko se 

pysähtymistä kuvan ääreen? 

 

Visuaalinen viestintä sisältää kahden tyyppisiä osallistujia: esiintyvät osallistujat eli 

henkilöt, kuvat ja asiat, joita viestintä esittää; interaktiiviset osallistujat eli ihmiset 

jotka kommunikoivat toisensa kanssa visuaalisen viestinnän kautta. Heidän suhdettaan 

voi Gunther Kress ja Theo van Leeuwen mukaan kuvata seuraavasti: 1. suhteet 

esiintyvien osallistujien välillä, 2. suhteet esiintyvien ja interaktiivisten osallistujien 

välillä ja 3. suhteet interaktiivisten ihmisten välillä kuten, mitä visuaalisella viestinnällä 

sanotaan, kuinka se tulee sanoa ja kuinka tulkita. Useassa tapauksessa ei ole suoraa ja 

välitöntä vuorovaikutusta eli visuaalisen viestinnän tuottaja ei ole läsnä, kun viesti 

vastaanotetaan ja toisinpäin. (Kress and Leeuwen 2006, 114.) 

 

Tieteelliset ja tekniset kuvat kuten diagrammit, kartat ja taulukot halutaan yleensä 

esittää objektiivisina, jolloin ne kuvataan joko suoralla tai kohtisuoralla ylä- ja 

alakulmalla. Viestinnän tärkeä viesti on luotettavuus ja miellämme tietynlaisen tiedon 

luotettavammaksi kuin toisen. (Kress and Leeuwen 2006, 14, 143-144.)  
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4.5.1 Mitä on hyvä ottaa huomioon tieteen visualisoinnissa?  

 

Visualisoidessa tiedettä tieteen viestijän tulee tuntea yleisönsä, kenelle hän viestii. 

Tulee tiedostaa, että sosiaalisilla ryhmittymillä on eri kokemusmaailma, arvot ja 

kulttuuri. Tieteen visualisointi ei saa olla vain kuvia, jotka illustroivat tekstiä, niissä 

pitää olla sisältöä. Onnistunut viestintä rakentuu vastaanottajan huomioimisesta, 

havainnollistamisesta, viestin avaamisesta ja yleistajuistamisesta. (Estrada & Davis 

2015, 142-143, Karvonen ym. 2014, 171.) 

 Kirjan kuvittaminen ei ole kuvien sijoittamista sivuille. Tarvitaan idea, 

 tarina, hyvät kuvat, suunnitelma ja sommittelutaitoa. (Mertanen 2007, 

 62.) 

 

Kuten kirjoittamisen suunnassa myös visuaalisen tilan käytössä on kulttuurisidonnaisia 

eroavuuksia, joita tulee huomioida visualisoidessa tiedettä. Visualisoidessa tiedettä 

tulee sen sisällössä huomioida kompositioiden sommittelu, etäisyys, rajaus, rytmi, 

tasapaino, jännite, esityspinnan jako ja lukusuunta sekä -kulmat. Lisäksi miten kuva 

asetellaan tekstiin nähden ja miten se mahdollisesti tulkitaan. "A science which is 

constructed visually will be a different kind of science". (Kress and Leeuwen 2006, 4-6, 

31). 

 

Tieteen visualisoinnissa tulee arvioida, mitkä asiat on luontevinta kuvata kuvalla ja 

mitkä verbaalisti. Mikä on kuvan tarkoitus? Kuva voi olla todiste tekstin sisällöstä, 

jolloin sen sisältö on sama kuin tekstin ja se tukee tekstin viestiä. Tällöin kuva on 

dokumentoiva. Kuva voi myös laajentaa tekstin tietoa ja antaa tarkempaa tietoa kuin 

teksti, jolloin "yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa". Tällöin kuva on 

orientoituva ja on myös mahdollista, että tekstiä ei ymmärrä ilman kuvaa. Kuva voi 

myös tuoda uusia näkökulmia tekstiin, se voi olla havainnollistaja tai metafora 

tekstistä. Tällöin kuva on symbolinen. (Niemelä 2003, 56.) 

 

Tieteellisen tiedon visualisoinnissa painoarvo on tiedon tarkkuudella ja 

totuudenmukaisuudella. Mikä on realistisin visualisoinnin muoto, synnyttää 

keskustelua ja väittelyä. Tieteen visualisoinnissa suurempi painoarvo kuitenkin tulisi 

laittaa sille, mikä representaatio kyseisestä asiasta on helpoin ymmärtää, mikä on 
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valittavista olevista keinoista sillä hetkellä tehokkain. Viestin on hyvä olla tehokas ja 

sen tulisi korostaa tiedon tärkeimpiä yksityiskohtia. (Niemelä 2003, 57.) 

 

Vesa Kuusela on teoksessaan Tilastografiikan perusteet (2000, 24-25) määritellyt 

onnistuneen tilastokuvion ominaisuudet ja mielestäni ne soveltuvat myös yleisesti 

tieteen visualisointiin. Onnistunut visualisointi esittää tiedon, houkuttelee katsojan 

ajattelemaan asioita, ei vääristä tietoa, esittää paljon tietoa pienessä tilassa, tiivistää 

tietoa, tuo tiedon esiin monella tasolla, palvelee tiettyä päämäärää ja muodostaa 

kiinteän kokonaisuuden tekstin ja muun aineiston kanssa. 

 

 

4.5.2 Tiedon visualisointi 

 

Seuraavaksi esittelen aluksi kirjallisuuden ja sen jälkeen haastattelun perusteella 

vinkkejä tieteen visualisointiin: 

 

1. Mitä visualisoinnilla halutaan sanoa ja kenelle? 

Määrittele kohderyhmä ja mitä visualisoinnilla haluat tutkimuksesta kertoa. 

Visuaalisen suunnittelun tavoite on tukea lähetettävää viestiä, antaa esitetylle tiedolle 

järjestys ja herättää sekä ylläpitää vastaanottajan mielenkiinto. Suunnittelun 

tavoitteena on luoda yhtenäinen typografia eli julkaisun ulkoasun muoto ja säännöt. 

(Huovila 2006, 12-13, 19.)  

 

2. Miten haluat visualisoida tietosi? Mikä visualisoinnin tapa sopii parhaiten 

tutkimuksesi typografiaan ja tutkimustietoosi? 

Teknologia tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet visualisoida tiedettä liikkuvasta 

kuvasta pysähtyneeseen kuvaan ja 3D -grafiikkaan. Valitessasi tapaa visualisoida, on 

hyvä miettiä, mikä palvelee tarkoitusta parhaiten. Esimerkiksi jos halutaan visualisoida 

jotain, mitä ei voi valokuvata, on 3D -grafiikka hyvä vaihtoehto. Jos kohde on 

kuvattavissa, helpoin ja tehokkain tapa visualisoida, on ottaa valokuva.  

 

3. Kykenetkö tekemään visualisoinnin itse? Pyydätkö ammattilaisen apua? 

Tieteellistä tietoa visualisoidessa on hyvä pysähtyä pohtimaan, onko järkevää kuluttaa 

omaa aikaa ohjelmien ja keinojen opetteluun, jos niiden käytön tarve yleisesti on 
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vähäistä vai onko helpompaa hyödyntää ammattilaisten apua. Hyvä on myös pohtia, 

kykeneekö tuottamaan vakuuttavaa visualisointia. Ota visualisointi huomioon jo 

budjetoitaessa tutkimusta, varaa varoja tutkimuksesi visualisointiin ammattilaisten 

palveluja käyttäen. 

 

4.  Idea tieteen visualisointiin 

Visualisoidessasi tietoa vertaa, miten muut ovat toteuttaneet visualisoinnin ja kartoita 

mahdollisia toteutusideoita esim. Internetistä tai kirjoista. Kerää otollisimmat esimerkit 

yhteen ja luonnostele niistä tutkimuksellesi visuaalinen ilme. 

 

5. Idea kuvaksi tai miten ohjeistaa kuvittajaa 

Luonnostele tutkimuksesi tieto paperille visuaaliseen muotoon, prosessoi tieto kuvaksi. 

Anna esimerkkisi ja luonnoksesi kuvittajan tueksi tai työstä itse prosessia eteenpäin. 

 

6. Sommittelu ja jännitteen rakentaminen 

Visualisoinnissa tulee huomioida kulttuurin lukusuunta. Esimerkiksi kuten tekstiä niin 

myös kuvaa luetaan oikealta vasemmalle, jolloin vasemmalle sijoitettu elementti 

korostuu ja liikesuunta oikealta vasemmalle tuntuu luontevimmalta. (Suvanto et al. 

2004, 84.) Periaatteessa "kuvalla ei ole alkua tai loppua" (Brusila 2003, 9). 

 

Sommittelulla visualisoinnissa rakennetaan kohteeseen järjestys, joka auttaa 

ilmaistavan asian ymmärtämistä ja tulkitsemista.  Jännite syntyy mm. eri värien ja 

muotojen välillä kuten yhdistelmä: kulmikkaat muodot - yksi pyöreä muoto. (Suvanto 

et al. 2004, 84). Sommittelu ja jännitteen rakentaminen tukevat toisiaan. 

 

Sommittelussa on lukuisia mahdollisuuksia, valinnat tulee tehdä ajatuksella, mikä on 

tärkein viesti, mitä halutaan korostaa. Sommittelun mahdollisuuksia on jaoteltu mm. 

seuraavasti: keskitetty, symmetrinen, epäsymmetrinen, suljettu, avoin, liikkuva tai 

keskittävä. Sommittelussa reunaa voidaan käyttää tehokeinona, mutta reunaan 

sijoitettu tieto menettää myös huomionarvoaan.  Sijoittelu voidaan tehdä ylä- tai 

alareunaan, reunaan, vasenta korostaen tai erilleen. Erilleen sijoittelu luo 

voimakkaamman viestin kuin ryhmäksi sijoittelu. Osatekijät jotka ovat lähekkäin, 

samannäköisiä ja -värisiä, osa suljettua kuviota tai muodostavat yhtenäisen kuvion, 

hahmotellaan ryhmäksi. (Huovila 2006, 47-48, 159, 161.) 
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Tasapainoinen sommittelu saavutetaan sijoittamalla osatekijät tasapainottamaan 

toisiaan. Äärimmäinen esimerkki tasapainosta on kuvan molempien puolien 

täydellinen samankaltaisuus. (Suvanto et al. 2004, 87.) Valinnat pinnassa, viivassa, 

pisteissä luovat viestiä ja niiden koko, välimatka, muoto, suunta, tummuusarvo, 

lukumäärä ja väri sekä sijoittelu rakentavat jännitteen. Vaalentamalla taustaa voidaan 

tehostaa etäisyyttä. (Huovila 2006, 40, 44.) 

 

Sommittelun tulee ns. vangita katse kuva-alan sisälle tarkastelemaan yksityiskohtia. 

Sommittelussa on hyvä huomioida lukusuunta esim. länsimaisessa huomio kohdistuu 

vasempaan yläkulmaan ja keskiosaan. Kuvapinnasta huomiota osakseen saavat kohdat, 

joissa on värit erottuvat ympäristöstään, kontrastit, yksityiskohdat tai liike.  Kohdetta 

voidaan korostaa tyhjällä tilalla, se on kuvan informatiivinen keino. (Niemelä 2003, 61.) 

 

Sommittelulla visualisointiin voidaan luoda rytmi ja liike pintajaolla ja rajauksella. 

Vahva liikevaikutelma saadaan mm. oikealle tai vasemmalle suuntautuvalla lävistäjällä. 

Vaakasuora linja rauhoittaa ja pystysuora tuo dynaamisuutta visualisointiin. Liikettä 

synnytetään myös siirtämällä sommittelun keskipiste keskeltä muualle. (Niemelä 2003,  

65.) 

 Vaakasuora viiva rauhallinen 

 Pystysuora viiva juhlallinen, kohottava, putoava 

 Vino viiva  dynaaminen, liikettä ilmaiseva 

 Kaari  sisäinen jännite, yhdistävä 

 Aalto  rauhallinen, sisältää rytmin 

 Murtoviiva  dynaaminen, levoton 

 Koukero  spontaani, orgaaninen  

   (Huovila 2004, 37.) 

 

 

 

7. Rytmi ja liike 

Rytmin avulla visualisointiin luodaan mielenkiintoa ja annetaan järjestystä. 

Syvyysvaikutelmaa muokataan epätarkkuudella, kokoeroilla, linjojen etäisyydellä ja 

tummuusvaihtelulla. Katsoja kokee tasapainon miellyttäväksi, sattumanvaraisuutta 
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voidaan käyttää harkittuna viestinä. (Huovila 2006, 49, 52.) Rytmin luo samantapaisten 

ilmiöiden toistuminen. Jos toistuminen on säännöllistä, se on sidottua, jos se on 

epäsäännöllistä, se on vapaata. (Suvanto et al. 2004, 86.) 

 

Liike on kuvan tehokeino. Se voi olla todellista tai se voi olla luotu vaikutelma muodolla 

ja sen toistolla. Visuaalisella pinnalla on pituus ja leveys ulottuvuus, mutta useasti 

vaikutelma tilasta puuttuu ja syvyys luodaan mm. ääriviivan terävyydellä. Selkeä 

ääriviiva luo vaikutelman siitä, että kohde on lähellä ja epäselvä, että kohde on 

kaukana. Syvyysvaikutelman voi myös luoda tekemällä yksityiskohtia, jotka näkyvät 

toisen osatekijän takaa. Syvyyttä luo myös varjot ja pintarakenne. Varjo sijoittaa 

osatekijän kontekstiinsa. Visualisointi ilman pintarakennetta on litteämpi kuin sen 

kanssa. (Suvanto et al. 2004, 86, 98-99.) 

 

8. Rajaus 

Rajausmahdollisuuksia on useita. Yleisesti ne on nimetty seuraavasti: yleiskuva (yk), 

kokokuva (kk), puolikuva (pk), lähikuva (lk) ja erikoislähikuva (elk). Rajaus vaikuttaa 

annettuun vaikutelmaan mm. lähikuva ihmisestä on enemmän läsnä ja sosiaalisesti 

lähempänä kuin yleiskuva. (Seppänen 2005, 171.) Roland Barthesin mukaan kuvaaja 

tuottaa kuvaan lisämerkityksen kohteen ja rajauksen valinnoilla, kohde on kuitenkin 

analogisessa suhteessa kuvattuun todellisuuteen. Valokuva rekisteröi kohteen, se ei 

muunna sitä. (Lehtonen 2004, 304.) 

 

9. Käytettävä media 

Visualisoidessa tulee huomioida, millä laitteella visualisointia luetaan. Aina sitä ei voi 

määritellä. Visualisoinnin tulisi kuitenkin toimia sitä käytettävässä mediassa ja olla sen 

mukainen. 

 

10. Tekstin lisäys 

Teksti voi olla osa visualisointia tai toimia sen ulkopuolella kuvatekstin tai kuvalähteen 

muodossa.  Kuvatekstin tarkoitus on avata kuvan sisältöä lukijalle. Hyvä kuvateksti ei 

toista tekstisisältöä ja se ei ole liian pitkä, 150 merkkiä on riittävä määrä kuvatekstille. 

(Mertanen 2007, 46.)  
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Tekstin ja kuvan sommittelu keskenään, asettaa haasteita taitolle. Onnistuneessa 

taitossa lukija havaitsee sivun asiasisällön halutussa järjestyksessä eli asioiden 

tärkeysjärjestyksessä. (Huovila 2005, 142.) 

 

11. Värimaailma 

Valinta värimaailmassa luo visualisoinnin tunnelman. Värit kuten keltainen ja 

kellanpunainen välittävät lämpöä, sininen ja sinivihreä kylmyyttä, kellanvihreät 

tasapainottavat ja rauhoittavat ja punainen antaa voimakkaan ja dynaamisen 

vaikutelman. Punainen on myös tuttu signaaliväri. (Niemelä 2003, 59.) 

 

Väri voi tuoda visualisointiin myös symboliikkaa, sille voidaan muodostaa 

visualisoinnissa sovittu merkitys kuten anatomiassa valtimot väritetään punaisella ja 

laskimot sinisellä. Värin symboliikka voi olla sovittua tai kuvastaa todellisuutta. Värin 

kontrastit luovat visualisoinnissa muodon. Väripintojen kovat rajapinnat luovat 

etäisyyden ja irrallisuuden vaikutelman kun taas vastavuoroisesti pehmeät luovat 

läheisyyden ja yhteyden vaikutelman. (Niemelä 2003, 60.) 

 

12. Helposti saatavilla oikein tiedoin 

Visualisoinnin on hyvä olla mm. helposti median ja yliopiston viestinnänyksikön 

saatavilla. Laita visualisointi Internetiin tiedoin käyttöoikeuksista. Liitä tiedostoon 

metatiedot. 

 

 

4.6 Ammattilaisten vinkit tieteen visualisointiin 

 

Kuvatoimittaja Lilli, Helsingin Sanomat: 

Käytä kuvaajan palveluita. Liitä kuvaan metatiedot eli kuvissa kulkevat tekstit, jotka 

selittävät mm. mitä kuvassa on. Olisi hyvä, että se kuvamateriaali, mitä tutkijat 

tuottavat olisi metatiedoiltaan yhteneväisiä. Metatiedoista tulisi selvitä mm. mitä 

kuvassa on, kohteen (esim. eläin/kasvi) latinankielinen nimi, missä kuva on otettu ja 

milloin ja millä tekniikalla. Kuvausolosuhteet on joissakin tapauksissa merkittäviä 

jossakin ei. Mitä, missä, milloin, mitä kuvassa tapahtuu, keitä siinä on, tittelit, mikä on 

yliopisto ja kuka on kuvaaja.  
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Hyvä kuva on oikein valotettu, ei liian tumma tai liian vaalea, sen pitäisi olla tarkka, ei 

tärähtänyt, tausta saa olla epätarkka. Kiva, jos on jokin kaunis valo. Sekavalo (ikkuna-

loisteputki) on hankala, kuvasta ei saa hyvännäköistä millään. Ei liian pieneksi pakattu 

ja kooltaan korkearesoluutioinen. Mieluummin ei käsiteltyjä kuvia. Yleiset hyvien 

kuvien säännöt. 

 

 

Tiedekuvittaja Sole, freelancer: 

Aiemmin piirretyt  kuvat ja luonnokset toimivat usein pohjina ja malleina uusille 

kuville.  

 

Anonyymi graafikko, yliopisto: 

Ole tietoinen tekijänoikeuksista. Olen kuullut tapauksista, että me ei olla saatu 

materiaalia, koska tutkija on joutunut antamaan kaikki oikeudet materiaaliin 

kustantajalle ja hän ei voi antaa kuvia meille. Kuulostaa erittäin hurjalta tai onko kyse 

väärinymmärryksestä. En tiedä. Juristi on hyvä olla mukana, että itselläkin säilyy 

oikeudet aineistoihin. Ne ovat tutkijan kauppatavaraa. 

  

Meidän ammattijärjestöllä Grafialla (http://www.grafia.fi/) on asiantuntijapankki, josta 

löytyy erilaisia ammattilaisia. En ole tutustunut siihen sen paremmin. On tietenkin 

sivustoja ja graafikoiden keskustelukanavia. Minulla on hyvä kirjavinkki: Vesa Kuuselan 

Tilastokeskuksen perusteet. Vanha kirja, mutta täyttä rautaa vieläkin. Linkkivinkki: 

pingstate.nu. 

   

Toimitussihteeri Tuula, Tiede -lehti: 

Kannattaa katsoa, mitä on jo tehty, miten muut ovat tehneet. Mitä netistä löytyy?  

 

Infograafikko Hannu, Otavamedia (Suomen Kuvalehti/ Tekniikan Maailma): 

Kuvapankeista voisi etsiä kuvitusta tutkimukseen ja sitten tekijöitä voi ruveta 

kartoittamaan esim. Grafian tekijän haussa. Tietenkin voi alan kirjallisuutta tieteen 

kuvittamisen tiimoilta lukea ja ottaa sieltä vinkkejä, riippuen tekijän kokemuksesta. 

Kuvittajan briiffaaminen on tärkeätä, se on tärkeä osa tilausta. Annetaan selvä 

toimeksianto, mitä halutaan ja varsinkin jos ei ole aiemmin paljon tehnyt sitä tieteen 

http://pingstate.nu/
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kuvittamista niin siinä täytyy olla korostetun selkeäsanainen ja vaikka näyttää jotain 

malleja, mitä haluaa tai minkä näköistä haluaa.  

 

Graafinen suunnittelija Juha, Yle: 

Pitää omaa aktiivisuutta yllä ja avoin mieli, kysyä asiantuntijoilta, aina on helpointa 

kysyä jos on joku spesifi ongelma tai tietty kysymys, johon haetaan ratkaisua. Se on 

nykyään niin helppoa esim. sosiaalisen median kautta niin kuin Twitterissä ottaa 

yhteyttä johonkin maailman huippuihin. Se saako niiltä vastauksen juuri siihen 

kysymykseen tai saako yleensäkään vastausta, mutta se on kuitenkin mahdollista. 

  

Tietenkin perehtyä alan perusteoksiin. Jos oikeasti aikoo saada hyviä tuloksia, 

kannattaa käyttää asiantuntijoita. Monia hyviä ilmaisia työkaluja on esim. verkossa, 

joita pystyy käyttämään, jos ei nyt aivan vaikka väitöskirjatason visualisointeihin, mutta 

ainakin populaari esityksiin tai johonkin blogi -kirjoituksiin. Sen minkä itse olen 

huomannut, kuulostaa todelta tylyltä, Exceliä ei voi osata koskaan liian hyvin. Sieltä 

löytyy niin paljon kaikkea, myös tiedon visualisointiin kuin tiedon käsittelyyn ja se on 

hyvä peruslähtökohta todella monelle asialle. Se ei ehkä  ole visuaalisessa mielessä, 

että ei saa tehtyä mitään wau efektiä, mutta sisällöllisesti omaan data-analyysiin saa 

sellaisia wau elämyksiä silläkin. 

 

Kun jaetaan dataa ulospäin, pidetään se avoimena. Mieluummin Word tai Excel 

muodossa kuin pdf -tiedostona. Kun käsitellään valtavaa tietomassaa, se on niin kuin 

valitettava väliporras siinä. Jos jonkun ohjeistuksen jollekin saa annettua niin se on 

tärkeä, että pitää tiedoston natiivissa dataformaatissa. 
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Tutkimuksen alussa asetin seuraavat kysymykset tutkimusongelman ytimeksi: mitä 

tieteen visualisointi on? Millainen on hyvä tieteen visualisointi? Millainen prosessi 

tieteen visualisointi on? Millaisia tietoisia ja tiedostamattomia valintoja prosessiin 

kuuluu? Mitä toiminta-arvoja tai sääntöjä tieteen visualisoinnissa on? Millainen 

toimintaverkosto on osana prosessia? Millainen on tekstin ja kuvan suhde tieteen 

visualisoinnissa? Mitkä ovat alan haasteet ja millaisena alan tulevaisuus nähdään? 

Miten tutkija voi visualisoida tutkimustietoaan? 

 

Tieteen visualisointi on tiedon muuttamista ymmärrettävämpään muotoon ja 

tiivistämistä. Hyvä tieteen visualisointi lisää tekstin tietoarvoa, houkuttelee ihmisiä 

tiedon ääreen ja yksinkertaistaa vaikean asian nopeasti omaksuttavaan muotoon. 

 

Tieteen visualisoinnin prosessi syntyy tarpeesta visualisoida tietoa ja ideasta. Ideasta 

se kehittyy luonnokseksi ja tietoiseksi viestiksi. Siitä muotoutuu valintojen ja 

tiedonhaun kautta julkaisu, jonka suuri yleisö vastaanottaa ja johon se reagoi. 

Reagoinnin ja palautteen myötä prosessissa opitaan uutta ja mahdollisesti tuotosta 

kehitetään tai syntyy tarve uudelle tuotokselle. 

 

Prosessiin kuuluu tietoisia ja tiedostamattomia valintoja. Jaottelu konteksti, 

tuotantoyhteisö ja tuotos kuvastaa paremmin prosessin valintoja kuin tietoiset ja 

tiedostamattomat valinnat. Tieteen visualisoinnissa pätevät yleiset hyvän tavan, 

hyvän journalismin ja tieteellisen työn arvot ja normit. Visualisoinnissa on myös 

kirjoittamattomia sääntöjä kuten anatomiassa, miten tietyt asiat on totuttu 

esittämään. 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Anna siivet luovuudelle 
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Tieteen visualisointiprosessin toimintaverkosto on kirjava ja vaihteleva. 

Toimintaympäristö määrittelee toimijat ja tavan toimia. Toiminnassa selkeästi 

toisistaan erottuu sisäiset ja ulkoiset toimijat. 

 

Viestinnän välineinä kuva ja teksti voivat toimia itsenäisesti, mutta tehokkain ja 

informatiivisin viesti muodostuu niiden yhdistelmästä. Kuva ja teksti tukevat toisiaan 

ja ne on sidottu toisiinsa viestin välittiminä. 

 

Alan haasteet ovat resurssien vähyys ja toimijoiden pieni joukko, tekniikan 

kehittyminen ja se, että visualisoinnin arvoa ei tunnusteta niin, että siihen 

panostettaisiin enemmän. Yksityisellä yrittäjällä ongelmaksi syntyy löytää tarvittaessa 

itselleen sijainen, koska toimijoita ei ole useita. Alan tulevaisuus nähdään siitä 

huolimatta positiivisena kuvan vallatessa yhä enemmän viestinnän muotona viestintää. 

 

Tieteen visualisoinnissa tutkijoilla ja yliopistoilla nähdään suuri rooli materiaalin 

tuottamisessa ja sen kehittämisessä. Ammattilaiset toivoivat mm. yliopistoille omia 

ammattikuvaajia tai koulutusta takaamaan laadukas visualisointi. Tutkijan on hyvä 

tutkimustyön ohella luonnostella tietoa visuaaliseen muotoon, ammattilaiset voivat 

hyödyntää luonnoksia visualisoinnin toteutuksessa.  

 

Tutkijoille on tarjolla käyttöön erilaisia ilmaisohjelmia, joka helpottaa visualisointia, 

mutta samalla visualisointi saattaa kärsiä laadussa ja presentaatiossa. Tutkijoilla on 

mahdollista hyödyntää kuvapankkikuvia, ongelmaksi vain tulee niiden laveus ja 

yleisyyden taso. Tutkija on tutkimuksensa ekspertti ja hyvin toteutettu kuvitus on 

tutkijan tiedon myyntivaltti. Tärkeää on tuoda tiedon lisäksi myös kuvitus median 

saataville. Tieteen visualisointi on hyvä mieltää osaksi tutkimustyötä, sillä nykyinen 

yhteiskunta painottuu visuaaliseen viestintään. 
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01.01.2015 Uusivuosi, lehteä ei julkaistu 
 
Maailmankaikkeus on mallillaan 08.01.2015 
-Argonne national laboratory SPL 
-Marc Schaartman Max Planck Institute Science Photo  Library 
-Vincent icke SPL 
-Ke-Jung Chen University of Minnesota SPL 
-Phil Armitage Colorado University SPL 
-Alexein, Paolo Padoan ja Mike Norman UC San Diego SPL 
-Kwan-Liu Ma University of California 
-Michael Koppitz Max Plack Institute SPL 
 
Oranki pulassa 15.01.2015 
-Sandora Hoyn LAIF Agentu (5 kuvaa samassa artikkelissa) 
 
Luonnon työkaluja 22.01.2015 
-Igor Siwanowic Science Photo Library (6 kuvaa mustalla taustalla) 
 
Sosialismi luhistuu, susi runsastui 29.01.2015 
-Wadimir Astapkovitš Ria Novosti 
-Dmitri Tretjakov Ria Novosti 
-Pjotr Malinovski Ria Novosti 
-Jegor Jerjomov Ria Novosti 
-Sergei Subbotin Ria Novosti 
-Jegor Jerjomov Ria Novasti 
Aina löytyy tilaa loiselle 05.02.2015 
-Richard Kessel ja Gene Shih Visuals Unlimited 
-Lontoon luonnonhistoriallinen museo, Science Photo Library 
-Eye of Science photo library 
-Sinclaire Stammers Science Photo Library 
-Daniel Heuclin Nature Picture Library 
-Eye of Science Science Photo Library 
 
Kännykkä ujeltaa -hälytys! 12.02.2015 
-Petteri Kivimäki (3kpl kuvaa) 
Kuumat henkäykset viilentävät 19.02.2015 
-Martin Rietze Caters News 
-Jukka Himanen HS (grafiikkakuva) 
 
Ötököiden esiinmarssi 26.02.2015 
-Sami Karjalainen (12 kpl kuvaa) 
-Heidi Piironen HS; kuva Sami Karjalaisesta 
 
Saturnuksen renkaat kuhisevat kuita 05.03.2015 
-NASA (8kpl kuvaa) 
 
Menneisyyden haamuja lattioissa 12.03.2015 
-Sami Kero HS (8kpl kuvaa) 
-Kartta, Karttakeskus, koonnut Matti Melonen HS 
 
Taivaan tulet yllättävät etelän (lukijakuvat) 19.03.2015 
-Jaakko LIndblad 
-Juho Kess 
-Juho Piispa 
-Nico Rotstein 
-Faysal Hasan 
-Jukka Onnela 
-Petri Tuohimaa 
-Juhani Kyyrö 
-Grafiikka kuva JH HS 
 
Ananas opetti fysiikkaa 26.03.2015 
-Sirpa Räihä HS (9kpl kuvaa) 
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Liite 6. Tiede -lehdessä esiintyvät kuvalähteet tammi-maaliskuu 2015 

 

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Yhteensä 

 BMV                                         1 

Centre for Process                  1 

Commons                                 4 

Dassault Systems                    1 

Engineering                              1 

ESA                                            1 

Getty Images                            

2 

Innovation CPI                         1 

Leicester                                   1 

MVPhotos                                3 

NASA                                         1 

Science Photo Library/ SPL   3 

Shutterstock                            4 

University of Columbia          1 

Wikimedia                                1 

Yksittäinen henkilö                  

1 

 

Commons                                 2 

Corpis                                        1 

Getty Images                           2 

Lehtikuva                                  3 

MVPhotos                                3 

Science Photo                          1 

Library                                       4 

Shutterstock                          12 

Simon Frazer University        1 

Valmistaja                                1 

Wikimedia                                2 

MPI for Ornithology               1 

Yksittäinen henkilö                 6 

 

ALAMY                                      1 

Altaeros Energies                    1 

CORBIS                                      1 

Database                                  1 

EPFL                                           1 

ESA                                            1 

Getty Images                           2 

Heureka                                    1 

Islamilainen taide                   1 

Montana State University     1 

Museovirasto                          1 

MVPhotos                                5 

NASA                                         1 

NOAA                                        1 

Science Photo Library            3 

Shutterstock                            6 

UCS Satellite                            1 

Yksittäinen henkilö                 9 

 

 

 

 

Alamy                                        1 

Altaeros Energies                    1 

BMV                                          1 

Centre for Process                  1 

Commons                                 6 

Corbis                                        2 

Database                                  1 

Dassault Systems                    1 

Engineering                              1 

EPFL                                           1 

ESA                                            2 

Getty Images                           6 

Heureka                                    1 

Innovation CPI                         1 

Islamilainen taide                   1 

Lehtikuva                                  3 

Leicester                                   1 

Montana State University    1 

Museovirasto                          1 

MVPhotos                              11 

NASA                                         2 

NOAA                                        1 

Science Photo                          1 

Library                                    10 

Shutterstock                          22 

Simon Frazer University        1 

Columbia                                  1 

UCS Satellite                            1 

Wikimedia                                3 

Yksittäinen henkilö               16 

  Yhteensä 100 

 


